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Bakgrund 

"I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare år 2035". 

Kommunens visionsmål är ”Bästa kommun att växa i”, ”Livslångt lärande för alla” och 
”Vi skapar ett rikt liv”. För att få en samsamsyn kring barnen i kommunen och för att 
arbeta med barn i utanförskap, skola och fritid bildas gruppen Allas barn efter en 
motion till fullmäktige 2013.  

Gruppen Allas barn vill hitta möjliga vägar för att med gemensamma resurser stötta 
barn och unga i kommunen. Ett brett samarbete mellan aktörer som möter barn och 
ungdomar krävs för att bättre möta deras behov. En gemensam struktur och 
motverkande av stuprörstänk ger en ökad samverkan kring våra barn. 

Mål 

Målet är en god uppväxt för barn och ungdomar i Ljungby kommun, där kommunen arbetar för 
att barn och ungdomar ska få tillgång till: trygghet, hälsa, utveckling, lärande, omsorg, god 
hemmiljö och goda relationer, i enlighet med Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län.  
Alla som möter barn och ungdomar ska ha detta gemensamma mål som grundar sig i 
barnkonventionen. 
 
 

 
 

Länk till förtydligande av respektive område 
 
 
 

Till visionsmålen ”Bästa kommun att växa i”, ”Livslångt lärande för alla” och ”Vi skapar ett rikt 
liv” finns det nyckeltal kopplade, dessa indikerar hur arbetet mot visionmålen går och kommer att 
följas upp gemensamt i organisationen. Uppföljningen kan ligga till grund för inriktningar och 

https://www.regionkronoberg.se/contentassets/ca006ae79c984e4e896555146e1a0bf4/stod-till-informationsinsamling-praxismodellen.pdf
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beslut. Den stora vinsten med det här arbetssättet är att tydliggöra att vi arbetar tillsammans mot 
visionen. 

För att mäta måluppfyllelsen används nyckeltal till respektive område i Barnens bästahjulet. 
Nyckeltalen hämtas från Kolada (Kommun och regiondatabasen), verksamhetsspecifika nyckeltal 
och från Barn- och ungdomsenkäten som genomförs av Region Kronoberg var tredje år.  
 

Hur vi ska arbeta 
 
Det går att dela upp arbetet i tre delar; främjande, förebyggande och åtgärdande. 
Främjande - syftar till att stärka och bibehålla hälsa och välbefinnande, stärka det som gynnar 
ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.   
Förebyggande – förhindra uppkomst av ohälsa samt förebygga svårigheter hos riskgrupper. Minska 
risker för ohälsa genom att minska riskfaktorer och riskbeteenden samt stärka skyddsfaktorer för 
god hälsa.   
Åtgärdande - hantera ett uppstått problem/behov.  
 

Om vi bara fokuserar på det åtgärdande arbetet kommer vi in efter att en situation uppstått, ibland 
med resultatet att någon form av obehag uppstått och att det krävs större insatser för att vända en 
nedåtgående spiral.  
 
Det förebyggande arbetet handlar om att tidigt identifiera och stärka skyddsfaktorerna. Det kan 
handla om att både på individ och gruppnivå identifiera riskfaktorer och försöka göra något i ett 
tidigt skede.  
 
Det främjande arbetet handlar om att gynna sådant som stärker hälsa och välbefinnande, för att 
kunna möta barn och ungas behov.  För att kunna arbeta för att alla barn ska ha tillgång till 
delarna som beskrivs i ”Barnens bästa hjulet” krävs att vi i Ljungby kommun enas om att vi måste 
arbeta med alla tre delar främjande, förebyggande och åtgärdande. Och vi måste göra det 
tillsammans! 
 
Genom att utgå från barn och ungdomars behov och inte hur vi är organiserade ska vi arbeta 
tillsammans för att nå målet att alla barn och ungdomar har tillgång till trygghet, hälsa, utveckling, 
lärande, omsorg, god hemmiljö och goda relationer utifrån ”Barnens bästa hjulet” och tillhörande 
planer.  
 
Allas barn ska arbeta som ett forum för diskussion och samordning avseende visionen när det 
gäller frågor som berör barn och ungdomar i Ljungby kommun.  
 
Tillsammans arbetar förvaltningscheferna i kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen och chef för centrala elevhälsan, kvalitetstrateg på 
socialförvaltningen, verksamhetschef för fritidsgården och fritidsbanken, folkhälsosamordnare, 
förvaltningssekreterare socialförvaltningen, Region Kronoberg och RF-SISU Småland och Rädda 
Barnen i civilsamhället för målgruppen barn- och ungdomar i kommunen för att nå målet att alla 
barn och ungdomar har tillgång till trygghet, hälsa, utveckling, lärande, omsorg, god hemmiljö och 
goda relationer. 
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Barn- och ungdomar från kommunens skolor och olika intresseorganisationer kan vid valda 
tillfällen bli en referensgrupp i arbetet med Allas barn. Till exempel elevråd, ungdomsråd och olika 
föreningar med ungdomar (Teater16, idrottsförening, kulturförening med flera). 
 
Gruppen Allas barn är den övergripande funktionen för detta arbete och styrgrupp till den lokala 
arbetsgruppen Barnens bästa gäller! 
 
När barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen 
har presidieträff ska en punkt gällande Allas Barn finnas med på föredragningslistan.  
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