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Barn- och Ungdomspolitiskt program
Gnosjö kommuns barn och ungdomspolitiska program beskriver
hur man ska jobba förvaltningsgemensamt med de frågor som rör
barn och ungdomar i kommunen. Med barn och ungdomar menas
de människor som är under 18 år.
FN:s barnkonvention slår fast att alla barn och ungdomar har
samma rättigheter att växa upp och utvecklas i trygghet.
Barnkonventionen sätter också normer för barns hälsa, utbildning,
social trygghet, rimlig levnadsstandard samt lek och fritid.
Med utgångspunkt i Gnosjö kommuns vision och inriktningsmål tar
varje avdelning fram verksamhetsmål och verksamhetsidé. I
verksamhetsmålen ska det finnas en tydlig koppling även till det
barn- och ungdomspolitiska programmet på de områden som är
aktuella för respektive avdelning.
Det barn- och ungdomspolitiska programmet ska revideras
vartannat år.
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Riktlinjer:
Skapa goda förutsättningar för barn och ungdomars
möjlighet till inflytande i kommunen genom att:
 Ta hänsyn till barn och ungdomars synpunkter, samt
ha ett tydligt barnperspektiv, när beslut fattas i
kommunen.
 Skapa forum för barn och ungdomar där de kan lyfta
sina åsikter och synpunkter gällande kommunens
verksamheter.
Skapa goda förutsättningar för samverkan mellan alla
som möter barn och ungdomar i Gnosjö kommun.
Samverkan ska syfta till att:
 Förebygga att barn far illa, samt tidigt upptäcka och
erbjuda vägledning och hjälp till barn som far illa.
 Tidigt upptäcka ohälsa bland barn och unga, samt
motverka användandet av ANDT*.
 Genom långsiktigt arbete främja hälsan bland barn
och unga, samt förebygga användandet av ANDT.
 Skapa trygga arenor och miljöer, där barn och
ungdomar kan stimuleras och utvecklas.

* Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak
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Inflytande och demokrati
Demokrati- och integrationsberedningen är tillsatt av
kommunfullmäktige och har till uppgift att arbeta med demokratioch integrationsfrågor. Bland annat ska beredningen utveckla
demokratifrågor och nya former för medborgarinflytande.
Kommunens Ungdomsråd har en rådgivande roll och består av
representanter som utsetts av elevråden på respektive högstadieskola samt gymnasieskolan. Kommunen representeras av
ordföranden i kultur- och utbildningsutskottet samt ansvarig
tjänsteman på förvaltningen som även är sammankallande. Rådet
sammanträder två gånger per termin.

Kommunal samverkan
Forum välfärd är en beredning tillsatt av kommunfullmäktige med
uppgift att bevaka folkhälsofrågor. Beredningen består av
representanter från kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder och utskott. Utöver detta ingår representanter från
arbetsförmedling, försäkringskassa, kommunens pensionärsråd
och kommunala rådet för funktionshinderfrågor m.m.

Samrådsgruppen för barn och ungdomar ska jobba strukturellt,
övergripande och förebyggande på samhällsnivå riktat mot barn
och ungdomar. I samrådsgruppen ingår representanter från skola,
socialtjänst, polis, fritidssektorn och sjukvården.

Närgrupperna ska jobba för att tidigt upptäcka och förebygga
riskbeteende bland barn och unga på grupp- och individnivå. Man
ska också uppmärksamma och kartlägga negativa trender och ge
samrådsgruppen beslutsunderlag. Närgrupperna består av berörd
personal inom de verksamheter som möter barn och ungdomar.
Gruppernas sammansättning kan se olika ut beroende på vilken
målgrupp och vilket skolområde man jobbar i.
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