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Folkhälsoplan 2015-2018
Kultur- och fritidsförvaltningen

Folkhälsoplanen 2015-2018

Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger på:
•
•
•
•

Dialog och delaktighet: Vimmerby kommun har dialog med unga i fokus men folkhälsa
gäller alla medborgare i Vimmerby kommun
Jämställdhet: Vimmerby kommun ger lika förutsättningar för män och kvinnor, pojkar och
flickor
Inkluderande: Vimmerby kommun är välkomnande, tillåtande och tolerant.
Tillgänglighet: Vimmerby kommun är tillgängligt för alla

I Vimmerby kommun har kultur- och fritidsnämnden samordningsansvar för folkhälsoarbetet
vilket innebär samordning av folkhälsa, barnkonventionen, det brotts- och drogförebyggande
arbetet samt samordningen för ungdomsarbetet. Samtliga nämnder och förvaltningar har ansvar att
planen följs och arbetet utförs utifrån sina verksamheter.
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Folkhälsa
Målgrupp

Alla medborgare i Vimmerby kommun

Nationella mål

•
•

Regionala mål

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016

Lokala mål

Fyra av elva delmål är prioriterade i Vimmerby kommun
Delaktighet och inflytande
•
se under barnkonventionen
•
I Vimmerby ger vi lika service till flickor och pojkar, kvinnor och män.
Barn och ungas uppväxtvillkor
•
Barn och ungas psykiska hälsa ska förbättras (0-24 år)
•
Vimmerby kommun ska bevaka utvecklingen av barn och ungas kost och
motionsvanor.
Sexualitet och reproduktiv hälsa
•
Antalet fall av klamydia bland unga ska minska
•
Vimmerby kommun ska driva ett aktivt förebyggande och främjande arbete mot
Våld i nära relationer

1 övergripande nationellt mål
11 delmål

Alkohol, narkotika, dopning och tobak
•
se under ANDT
Mätbara mål

Hälsa på Lika Villkor (landstingets enkät om hälsa)
Lupp-undersökningen

Handlingsplan

Delaktighet och inflytande:
•
En lokal handlingsplan för arbetet med jämställdhet ska arbetas fram
Tidsperiod: Beslut i kommunfullmäktige 2015
Ansvar: SoF-gruppen
Barns psykiska hälsa
•
Vimmerby kommun deltar i SKL:s Psynkprojekt (psykisk hälsa)
Tid: Tillsvidare
Ansvar: SoF-gruppen
•
Vimmerby kommun ska bevaka utvecklingen av barn och ungas kost och
motionsvanor.
Tid: kontinuerligt
Ansvar: SoF-gruppen
•
Vimmerby kommun ska via socialförvaltningen samordna samhällets
resurser till stöd för unga vuxna. I första hand ska samverkan med
landstinget stärkas.
Tid: utreds och arbete påbörjas under 2015-2018
Ansvar: Socialförvaltningen
Sexualitet och reproduktiv hälsa
•
Förebyggande arbete mot klamydia – se särskild handlingsplan
•
Våld i nära relation:
Kunskapshöjande insatser om våld i nära relation ska erbjudas personal och
allmänhet.
Tid: kontinuerligt varje år.
Ansvar: SoF-gruppen
Utsatta, oftast kvinnor, ska utan svårigheter hitta information via broschyrer,
affischer och kommunens hemsida.
Tid: Följs upp kontinuerligt, uppdateras vid förändringar
Ansvar: SoF-gruppen
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Barnkonventionen
Målgrupp

0-18 år

Nationella mål

Konventionen om barns rättigheter

Regionala mål
Lokala mål

•
•
•
•

Alla barn, unga, barnens föräldrar samt all personal i Vimmerby kommun som i
sitt arbete kommer i kontakt med barn och unga ska ha kunskap om
barnkonventionen.
Samtliga politiker i Vimmerby kommun ska ha grundläggande kunskap om
barnkonventionen
Barn och ungas synpunkter och åsikter ska särskilt beaktas i frågor som berör
dem och deras vardag. Barn och unga ska ha verklig tillgång till inflytande och
delaktighet i samtliga verksamheter som berör dem.
Barn och unga ska få målgruppsanpassad information. Unga är ingen homogen
grupp och kunskap och tillgänglig information är viktig.

Mätbara mål

SKL:s skolenkät år 5 och 8
Lupp-undersökningen

Handlingsplan

•
•
•
•

•

För kunskapsspridning till barn och unga – se särskild handlingsplan
Fortsätta med och utveckla Globträdsmodellen
Tid: varje år enligt modellen
Ansvar: SoF-gruppen
Fortsätta med och utveckla arbetet med Barnbilaga/barnbokslut
Tid: Följer ordinarie budgetprocess
Ansvar: SoF-gruppen
Barn och ungas delaktighet och inflytande i verksamheterna:
Förskoleteamet möter alla barn i förskolan och arbetar med barnkonventionen.
Grundskola och gymnasieskola ökar demokratiarbetet och arbetar med
elevinflytande i lärandet, Fabriken utvecklar former för att nå unga och vara en
naturlig länk mot beslutsfattarna.
Tid: kontinuerligt
Ansvar: Rektor på varje skola. Personal på Fabriken.
Allt arbete inom arbetet med barns rätt bygger på dialog och delaktighet,
jämställdhet, ett inkluderande förhållningssätt och tillgänglighet
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ANDT
Målgrupp

Alla medborgare i Vimmerby kommun

Nationella mål

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Prop.
2010/11:47

Regionala mål

•

Arbetet med en Länsstrategi är påbörjat

Lokala mål

•
•

Tillgången på ANTD (alkohol, narkotika, dopning och tobak) ska minska
Barn (personer under 18 år) ska skyddas mot skador orsakade av ANDT samt
spel.
Ingen människa i Vimmerby kommun ska prova narkotika eller dopning, börja
använda tobak, narkotika eller dopning, eller debutera tidigt med alkohol och
spel.

•

•
Mätbara mål

•

Handlingsplan

•
•
•
•
•
•
•

Ingen människa i Vimmerby kommun ska utveckla ett skadligt bruk, missbruk
eller beroende av ANDT och spel.
Drogvaneundersökningen

Utveckla arbetet med Effekt och andra föräldrastödjande metoder.
Utveckla arbetet med att erbjuda en strukturerad fritidssysselsättning.
Verka för samsyn kring problem och åtgärder hos kommunens anställda.
Upprätta och följa en kommunikationsplan för drogförebyggande information
Fortsätta och utveckla arbetet mot dopning genom nätverket Ren kraft
Utveckla arbetet med Örebromodellen på gymnasieskolan.
Allt arbete inom det alkohol- och drogförebyggande området bygger på dialog
och delaktighet, jämställdhet, ett inkluderande förhållningssätt och tillgänglighet
Tid: kontinuerligt
Ansvar: SoF-gruppen

Brottsförebyggande
Målgrupp

Alla medborgare i Vimmerby kommun

Nationella mål
Regionala mål
Lokala mål

•
•
•

Mätbara mål

SKL:s skolenkät år 5 och 8, trygghet
Polisens trygghetsundersökning
Lupp-undersökningen

Handlingsplan

•

Samtliga invånare i Vimmerby kommun ska känna sig trygga.
Offentliga miljöer ska upplevas som välkomnande.
Diskriminering och kränkningar får inte förekomma

Se särskilt dokument - Överenskommelse mellan Polismyndigheten och
Vimmerby kommun.
•
Befintliga områden med Grannsamverkan ska stödjas och nya områden ska
skapas.
•
Arbetet med offentliga miljöer, t.ex. parker, belysning, ska fortsätta och
utvecklas
Tid: kontinuerligt
Ansvar: SoF-gruppen
•

Allt arbete inom det brottsförebyggande området bygger på dialog och
delaktighet, jämställdhet, ett inkluderande förhållningssätt och tillgänglighet
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Ungdomspolitik
Målgrupp

13-25 år

Nationella mål

”Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande 20142017”. Prop. 2013/14:191
•
RUS 2012-2020

Regionala mål
Lokala mål

•
•
•
•
•

Fler unga ska vara i sysselsättning, dvs. i studier, arbete eller praktik
Alla unga som vill ska, så långt det är möjligt, få chans att prova sina idéer - det
är entreprenörskap för oss.
Vimmerby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för unga Vimmerbybor
Alla unga ska, efter sina förutsättningar, vidareutveckla sin förmåga att arbeta i
demokratiska former.
Alla unga ska ges möjligheter till en jämställd och jämlik fritid som uppmanar till
mångfald.

Mätbara mål

Lupp-undersökningen
Vimmerby kommun ska bli årets ungdomskommun 2015 enligt KFUM:s
kommunranking (2013 plats 60)

Handlingsplan

•

•
•

•

Kommunala sommarjobb ska erbjudas ungdomar från år 9 till år 2 på gymnasiet
som inte fått annat sommarjobb.
Ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningen
Sträva efter att öka samarbetet med näringslivet för att möjliggöra praktik och
sommarjobb.
Ansvar: barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen.
Unga ska få stöd att prova entreprenörskap.
Gymnasiet erbjuder Entreprenörskap som fritt val till alla elever som vill
Ansvar: barn- och utbildningsförvaltningen
Skolorna ska arbeta med demokratifrågor, bl.a. genom att utveckla arbetet med
klassråd och elevråd. Kultur- och fritidsförvaltningen samordnar
Globträdsmodellen
Allt arbete inom det ungdomspolitiska området bygger på dialog och
delaktighet, jämställdhet, ett inkluderande förhållningssätt och tillgänglighet
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