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Det här är Gävle kommuns barn- och ungdomsprogram.  
Programmet vänder sig i första hand till tjänstemän och politiker i 
Gävle kommun, och anger hur vi tillsammans kan arbeta för att 
skapa goda förutsättningar för barn och unga i Gävle. Vi vill att varje 
barn och ungdom ska känna att de mår bra och att de vill och kan 
medverka i samhället. 

Gävle kommun behöver ha ett brett angreppssätt av sektoröver-
gripande karaktär för att ha en helhetssyn på barn och ungas 
levnadsvillkor. På kommunstyrelsens uppdrag har barn- och 
ungdomsprogrammet tagits fram i bred samverkan inom kommun-
koncernen. I denna process har en arbetsgrupp med representanter 
från alla förvaltningar och två kommunala bolag deltagit. 

Gävle kommun bedriver varje dag en mängd verksamheter som på 
olika sätt påverkar livet för barn och unga. Vi kan inte längre tala 
om barn och ungdomsfrågor som något som bara berör några få. 
Alla behöver vara med och ta det gemensamma ansvaret. I det 
arbetet är barn och unga själva experterna. Barn och unga är vår 
framtid och de måste få vara med och forma den. Framför allt, är 
barn och unga här och nu med sin kunskap och sina erfarenheter 
av att vara ung i Gävle. 

Gävle kommun tar i och med detta barn- och ungdomsprogram ett 
samlat grepp kring de här frågorna. 

Carina Blank (S) Marita Engström (V)
Kommunalråd Kommunalråd
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Ska ni läsa något,  
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Barn- och ungdomspolitik

Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Konventionen utgör ett ramverk för arbetet med barn. Regeringens 
strategi för ungdomspolitiken, och strategin för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige anger en riktning och rekommendationer om 
hur vi som kommun kan arbeta med dessa frågor.

Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som 
sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som kan beröra ett 
enskilt barn eller en grupp av barn. Detta barnperspektiv innebär 
att inför ett beslut eller en åtgärd ska ansvariga beslutsfattare 
överväga om det berör barnet eller barnen och i så fall på vilket 
sätt. En förutsättning är att beslutsfattare eller andra aktörer 
också försöker se beslutet med barnets eller barnens ögon. Att 
anamma ett barnperspektiv handlar både om attityder, kunskap 
och arbetssätt. Det speglar synen på barn som fullvärdiga med-
borgare och kompetenta individer som ska bemötas med respekt i 
alla sammanhang.

I strategin för ungdomspolitiken  identifieras ungdomar som en 
grupp som inom många områden har sämre förutsättningar än 
vuxna. I strategin framgår att alla ungdomar är individer som 
möter många gemensamma möjligheter och utmaningar som gör 
gruppen unik i förhållande till den övriga befolkningen.  
De nationella målen för ungdomspolitiken är att ungdomar ska ha 
verklig tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd. 

I strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige  uttrycks 
grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter. 
Där framgår att barnets fysiska och psykiska integritet ska 
respekteras i alla sammanhang, och att barn ska ges förutsätt-
ningar att uttrycka sina åsikter i frågor som angår dem. Detta 
förutsätter att barn får kunskap om sina rättigheter och vad de 
innebär i praktiken.

Vad handlar det här om?
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Vad programmet utgår ifrån
Barn- och ungdomsprogrammet utgår från barnkonventionen för 
att bidra till en hållbar utveckling genom att skapa goda förhållanden 
och utvecklingsmöjligheter för alla barn och unga i Gävle kommun. 
Gävle kommun ser arbetet med barn- och ungdomsprogrammet 
som strategiskt och långsiktigt, genom vilket kommunen har goda 
möjligheter att påverka många grundläggande behov för barn och 
unga. 

Gävle kommuns Vision 2025 och Grundsyn hållbarhet är vägledande 
för framtagandet av barn- och ungdomsprogrammet. Gävle kommun 
har tagit fram en vision för hur livet ska se ut i Gävle år 2025. 
Grundsyn hållbarhet ska vara en utgångspunkt för allt vi gör som 
påverkar Gävle kommuns utveckling. Den sociala dimensionen av 
hållbarhet uttrycker målet om det goda livet för alla. 

Vem programmet vänder sig till
Barn- och ungdomsprogrammet vänder sig i första hand till 
tjänstemän och politiker i Gävle kommun. Barn och unga berörs på 
olika sätt av kommunens verksamheter. Programmet ska dels 
fungera som ett underlag i verksamhetsplaneringen i kommun-
koncernen, dels ange prioriteringsargument utifrån vad som är 
viktigt för barn och unga i Gävle kommun. 

Barn- och ungdomsprogrammet omfattar barn och unga i åldrarna 
0-19 år, från födseln till tonårsperiodens slut. 

Fyra arenor där barn och unga finns
Barn- och ungdomsprogrammet har ett brett angreppsätt och en 
sektorsövergripande karaktär. Barn och unga är inte en homogen 
grupp, de rör sig mellan flera olika arenor dagligen. Barn- och 
ungdomsprogrammet utgår från fyra arenor: skolan, fritiden, 
hemmet och digitala medier *. Detta utgör ett angreppsätt för att 
förstå var i samhället vi möter barn och unga.

* Digitala medier innebär kanaler för förmedling av information som erhålls digitalt, 
snarare än analogt och i pappersform. Det kan till exempel handla om E-post, 
Medborgarkontorets chatt, webbportaler och sociala medier såsom Facebook, 
Twitter och Instagram.
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Ansatsen för  barn- och ungdomsprogrammet är att vi ska möta 
barn och unga i ögonhöjd. Tre områden har formulerats utifrån 
barnets perspektiv; jag kan påverka, jag mår bra samt jag vill, jag kan,  
jag ska. Varje område följs av en vägledande princip som beskriver 
hur Gävle kommun ska arbeta långsiktigt med ett främjande och 
förebyggande förhållningssätt. 

Gävle kommun möter barn och unga i ögonhöjd

Möten med barn och unga sker med ömsesidig respekt och utan 
krångel. Vi säkrar att barnet blir lyssnat på, blir tillfrågat, får 
uttrycka åsikter, respekterat och förstår. Det handlar om en attityd 
där barnet är i centrum. 

Det här vill vi
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”I Gävle kommun skapar 
vi förutsättningar till reellt 
inflytande och delaktighet för 
alla barn och unga”

Jag kan påverka

Det är viktigt att barn och unga ges möjlighet att påverka i de frågor 
som berör dem, och att det finns möjligheter för det i Gävle kommun. 
Barn och unga behöver veta hur de kan tycka till om frågor som de 
är intresserade av, och det måste ges en återkoppling på det de har 
att säga. För att kunna vara med och påverka är det avgörande att 
förståelse skapas genom de verktyg och kommunikationsvägar som 
barn och unga känner sig bekväma med. Gävle kommun kommuni-
cerar därför med barn och unga på deras villkor.
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Jag mår bra

”I Gävle kommun har alla barn 
och unga rätt till trygga och 
goda uppväxtvillkor med goda 
förutsättningar till ett aktivt 
deltagande i samhället”
Det är viktigt att alla barn och unga får en bra och trygg start i livet 
och möjlighet att utvecklas. För att skapa trygga och goda uppväxt-
villkor är miljön i hemmet, förskolan, skolan, fritiden, samt barns 
kompetenser viktiga, vilka i sin tur påverkar deras hälsa under 
uppväxten och senare i livet. Trygga uppväxtvillkor för barn och 
unga omfattar därför det mesta av kommunens verksamhet.
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”I Gävle kommun känner barn och 
unga framtidstro och blir bemötta 
med att ingenting är omöjligt”

Jag vill, jag kan, jag ska

Det är viktigt att barn och unga redan från starten i livet ges 
förutsättningar att utvecklas till det de vill bli, och att de kan se 
positivt på framtiden. Det förutsätter att omgivningen ger stöd, så 
att barn och unga i Gävle kan fullfölja sin utbildning och få de 
verktyg som de behöver för att kunna bli det de vill. 
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Att arbeta in

Barn- och ungdomsprogrammet ska implementeras i hela kommun-
koncernen och ingå som en del i verksamhetsplaneringen, utifrån 
mål och ramar (den balanserade styrningen). Utgångspunkten är  
att det läggs ner lika mycket kraft på implementeringen som vid 
framtagandet av programmet. Målformuleringar för att följa  
barn- och ungdomsprogrammet måste varje förvaltning och bolag 
inarbeta i sina verksamheter och konkretisera.

De vägledande principerna som fastslås i det här programmet ska 
brytas ned och inarbetas i respektive förvaltning och bolag, utifrån 
verksamheternas inriktning. Förvaltningarnas olika verksamhets-
områden och förutsättningar gör att detta kan se olika ut. Höjden 
på de vägledande principerna innebär möjligheter att hitta 
verksamhetsspecifika lösningar. I samband med implementeringen 
av det här programmet kommer även en vidareutvecklad barn-
checklista att implementeras, som ett verktyg för att säkra att vi 
arbetar utifrån barnkonventionen.

Sen då?
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Hur gick det?

Kommunstyrelsen ansvarar för den samlade uppföljningen av 
barn- och ungdomsprogrammet årligen utifrån balanserad 
styrning. Uppföljning sker med kvantitativa och kvalitativa 
metoder inom olika tidsintervall.

Barn- och ungdomsprogrammets områden och de vägledande 
principerna följs upp i grundskolans årskurs 8 och gymnasieskolans 
årskurs 2 vart tredje år genom enkätundersökningen LUPP – lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken. 

Barn- och ungdomsprogrammet utvärderas 2018.

Det kan tillkomma eller ske förändringar gällande vilka uppföljnings-
instrument och metoder som används i arbetet. 

Fo
to

gr
af

 A
lb

in
 B

og
re

n/
B

ar
in

go



Gävle kommun
801 84 Gävle
www.gavle.se


