
 
Välfärdsplan för barn och unga i Raseborg: åtgärder 2016-2017 

 

Godkänd i stadsfullmäktige 11.4.2016 § 28 

1/6 

Raseborg är en av de första kommuner i Finland som fått UNICEFs Barnvänlig kommun -erkännande. 
http://www.raseborg.fi/staden-i-ett-notskal/barnvanlig-kommun  

Målsättning Åtgärd Ansvarigt organ Medaktörer Tidtabell 

Hörande av barn 
och ungdomar 
samt ökande av 
deras möjligheter 
att påverka  

Utnyttjande av ungdomsfullmäktige och lokalt 
elevkårer i form av begäran om utlåtanden mm. 
Varje nämnd begär minst en gång per år 
utlåtande av ungdomsfullmäktige i ett ärende 
som berör ungdomar. Särskild vikt skall läggas 
vid att höra barn i minoritetsgrupper. 

 

Stadsfullmäktige Alla stadens sektorer 
Ungdomsfullmäktige 
Elevkårer  

 

2016- 

 

Arbetet med läroplanen, inskrivning av 
åtgärderna i läsårsplanen, fortbildning för 
personalen. 

Bildningssektorn UNICEF (fortbildningens 
leverantör)  
Andra sakkunniga inom 
området 
Grundtrygghetssektorn 

2016- 

 

Intensifiera 
samarbetet mellan 
aktörerna inom 
barn- och ung-
domstjänsterna 
och utveckla sam- 

Utveckla och förtydliga servicestrukturen och -
processerna. Informera samarbetsparter och 
klienter om dem, t.ex. med internetsidor och 
broschyrer. 

 

Stadens sektorer 

 

Tredje sektorn  
HNS Raseborgs sjukhus 

Fortlöpande 

http://www.raseborg.fi/staden-i-ett-notskal/barnvanlig-kommun
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arbetsformerna 
Ökat samarbete mellan mentalvården, barn- och 
familjearbetet, familjecentret och 
vuxensocialarbetet med tyngdpunkt på 
föräldraskapet. 

Grundtrygghetssektorn/ 
enheten för barn- och 
familjearbete samt 
mentalvårdsenheten 

Familjecentret  
Enheten för 
vuxensocialarbete 
Invandrarbyrån 
HNS Raseborgs sjukhus  
Tredje sektorn 

2016- 

Ibruktagande av gemensamma arbetsmetoder:  

 International Child Development Program 
(ICDP)/Vägledande samspel -program 

 Föra barnen på tal -samtal/metoden Barn och 
familj i samspel 

 Gemensam utbildning av elevvårdspersonalen 

 Pride-utbildning; utvecklande och regelbunden 
handledning av fosterfamiljer i samråd med 
barnskydd/mentalvården 

Grundtrygghets- och 
bildningssektorerna 

 

 
Utbildningsproducenter:  

 ICDP/THL 

 Föra barnen på tal -
samtal/Föreningen för 
Mental Hälsa i Finland 

2016- 

Trygg, 
utvecklande, 
tillgänglig/hinderfri 
och trivsam miljö 

En undersökning av om skolan och studiemiljön 
är sund, trygg och välmående görs vart tredje år.   

Arbetet med att avhjälpa de brister som 
konstaterats vid undersökningen följs upp 
årligen. 

Grundtrygghetssektorn/
skol- och 
studerandehälsovården 

 

Läroanstalten och dess 
elever/studerande, skol- 
och studerandehälsovård, 
hälsovårdsinspektör, 
personalens företagshälso-
vård, arbetarskydd och 
intern service (IS). Gärna 
även andra sakkunniga ex. 
fysioterapi, miljö- och 
hälsoskydd, munhälsovård 
samt föräldrarepresentant. 

2016- 
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Ungdomsbyrån tillsammans med användare 
förverkligar en inomhus skejthall. 

Ungdomsbyrån Användarna  
Idrottskansli 
Ungdomsfullmäktige 

2016 

Utveckling av lekparker.  

 

Samhällstekniska av-
delningen/parkenheten 
 

Idrottskansli 
Ungdomsfullmäktige 
Handikapprådet 
Äldrerådet 

Fortlöpande 

Utveckling och övervakning av skolornas och 
daghemmens gårdsplaner. Gårdsplaner 
utvecklas till lärmiljöer. 

 

Intern service 
Bildningssektorn 

Elevkårer 
Föräldrar 
Handikapprådet 

2017- 

Utveckling av ungdomsgårdarnas verksamhet 
och utrymmen. 

 

Ungdomsbyrån 
Intern service 

Ungdomsfullmäktige 
Handikapprådet 

Fortlöpande 

Arbete med inomhusluften i samarbete 

 

Inomhusluftgruppen Stadens sektorer Fortlöpande 

En trygg skolväg: övervakning och förbättring av 
trafiksäkerheten samt planering av skolornas 
och daghemmens följeslagartrafik. 

Samhällstekniska 
avdelningen  
Bildningssektorn 

Polisen 
Trafikskyddet 

 

Fortlöpande 
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Stärka det tidiga 
stödet 

Tillgång till hemvård för barnfamiljer. Grundtrygghetssektorn/
enheten för 
förebyggande 
hälsovård 

Grundtrygghetssektorn/ 
socialservice 

2016 

En huvudverksamhetspunkt för 
familjecenterverksamheten i Raseborg. 

Grundtrygghetssektorn/
enheten för 
förebyggande 
hälsovård 

 2017 

Utveckling av morgon- och 
eftermiddagsverksamheten för skolelever (1-2 
klassisterna och barn i behov av specialstöd) 
och förenhetligande av verksamheten. 

Bildningssektorn Ungdomsbyrån  
Idrottskansli 
Kulturbyrån 
Församlingen, föreningar 

2017 

 

Utveckling av skol- och studerandehälsovården: 
tryggande av tillgången till skolläkartjänster. 

Grundtrygghetssektorn/
skol- och studerande-
hälsovården. 

 2016 

 

Beaktande av barnens behov i missbrukarvård: 
utarbetande och verkställande av stadens 
program om missbrukarvård. 

Grundtrygghetssektorn Bildningssektorn 
Ungdomsbyrån  

2016-2017 

 

Utveckling av Ohjaamo-verksamhetsmodellen 
(servicepunkt med låg tröskel för unga). 

Grundtrygghetssektorn/ 
Sysselsättningstjänster,
ungdomsenheten 

Unga nätverket  Fr.o.m. 
hösten 2015 
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En sund människa 
i en sund kropp 

Genomförande av olika temahelheter: Skolan i 
rörelse (UKM:s program), främjande av intresset 
för läsning, Kulturstigen. 

Bildningssektorn Elev- och 
studerandehälsovård 
Ungdomsbyrån  
Idrottskansli  
Elevkårer 
Ungdomsfullmäktige 

2016- 

Tillgång till konst- och musikfostran samt teater- 
och litteraturupplevelser genom mångsidigt 
kulturutbud, fungerande lokaler och 
öppethållningstider. 

Kulturbyrån 
Biblioteket  
Medborgarinstitutet 
Musikinstitutet 
Landskapsmuseet 

Ungdomsbyrån 
Ungdomsfullmäktige 
Småbarnspedagogiken  
Övrig bildningssektor  
Tredje sektorn 

2016- 

Tillgång till hälsofrämjande verksamhet genom 
ändamålsenliga idrottsanläggningar.  Spontan 
hälsomotion bland barn och unga möjliggörs och 
uppmuntras genom öppna motionsplatser 
(isbanor, skidspår, skejtpark, parkourpark osv.). 

Idrottskansli 

 

Ungdomsbyrån 
Parkenheten 
Idrottsföreningar 
Ungdomsfullmäktige 

2016-2017 

 

Verksamhetsbidrag till föreningar. Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen,  
Kultur-, fritids- och 
grundtrygghetsnämnderna 
Föreningar 

Årligen 

Gemensamma motionsläger och sportsliga 
aktiviteter för barn och unga med 
invandrarbakgrund och infödda finländare. 

Invandrarbyrån Tredje sektorn 
Ungdomsbyrån 

2016- 
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Uppföljning av 
effekterna av 
välbefinnande-
arbetet 

Tillsättande av en arbetsgrupp för uppföljning 
och bedömning av välfärdsplanen för perioden 
2016-2017. 

Stadsfullmäktige Stadens ledningsgrupp 
Arbetsgruppen för 
uppdatering av 
välfärdsplanen 

I samband 
med god-
kännande av 
välfärds-
planen 

Årlig uppföljningsrapport till stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige 
Stadens ledningsgrupp 

Arbetsgrupp för uppföljning 
och bedömning av 
välfärdsplanen 

Årligen, på 
våren. 


