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Barn/ungdomar

Ljungby kommuns vision och visionsmål:

”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare 2035”

SOCIALNÄMNDENS MÅL Varför? (forskning visar*)

Verka för att öka tilliten för vuxna • En trygg anknytning till vuxna är viktigt för att kunna utveckla goda relationer till andra och klara 

påfrestningar senare i livet. 

• Relationer kan fungera som skyddsfaktorer vid närvaro av andra risker, såsom brister i hemmiljö. 

• En pålitlig, förutsägbar och varaktig relation till sina föräldrar utgör skydd för barnets utveckling och 

minskar risken för psykosocial problematik.
• Föräldrars grundläggande omsorg, stimulans och vägledning, känslomässiga tillgänglighet och förmåga 

att skapa säkerhet har betydelse för barnets utveckling.

• En konsekvens av brist på tillit till vuxna kan bli att barn/ungdomar inte vågar berätta om sin utsatthet.

Stötta till lyckad skolgång och övergång till 

vuxenlivet genom ökat inflytande och 

delaktighet

• Delaktighet och inf lytande påverkar ansvarskänsla, kommunikationsförmåga, ledaregenskaper, 

förmågan att lyssna på andra, men även att uttrycka sig. Självkänslan och den sociala statusen ökar 

samt kunskaperna om både demokrati och medborgarfrågor. Inf lytande påverkar lärande och 

kunskaper. Familjen har en stor betydelse (det sociala arvet).

• Att ha föräldrar med högre utbildning och god anknytning till arbetsmarknaden löper minskad risk att 
utsättas för bristande omsorg. 

• Föräldrarnas utbildning och arbete är viktig för den ekonomiska tryggheten och viktigt för känslan av 

sammanhang och tillhörighet i samhällslivet. 

• En positiv anknytning till skolan kan fungera som viktigt stöd för barn som lever i familjer där förmågan 

sviktar.
• Att ha godkända skolresultat från årskurs nio är en skyddande faktor för psykosociala problem hos 

barn.

Verka för en meningsfull fritid • För barn med en neuropsykiatrisk problematik eller barn som inte får tillräcklig stimulans i hemmet kan 

ett positivt fritidsintresse vara en viktig skyddande faktor för barnets utveckling

*Risk och skyddsfaktorer som kommer från BBiC (Barns behov i centrum), Tillitens villkor- Region Kronoberg, Skolverket, 

Elevers delaktighet och inflytande vad är det och varför är det viktigt
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Vuxna

Ljungby kommuns vision och visionsmål:

”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare 2035”

SOCIALNÄMNDENS MÅL Varför? (forskning visar*)

Verka för inkludering i samhället genom 

arbete/sysselsättning

• Att känna sig delaktig och behövd kan kopplas till begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Att 

känna meningsfullhet i tillvaron kan skapa förutsättningar för livsmod, livsglädje och känsla av 

sammanhang. Att upprätthålla sina vardagsrutiner och behålla kontrollen över sitt liv värderas högt av 

många.

• Att kunna få och behålla ett arbete är något som i sin tur antas leda till stärkt självbild och självkänsla.
• Känslan av vara aktiv och samtidigt behövd bidrar till återhämtningen. Att delta i ett sammanhang är 

utvecklande och skapar gemenskap och tillhörighet med andra.

Aktivt verka för boendemiljöns betydelse för 

social hållbarhet

• Med rätt anpassning av boendemiljön kan en individ uppleva välbefinnande och god hälsa.

• Trångboddhet handlar om praktiska konsekvenser men kan också relateras till hälsa. Praktiska frågor 

kan exempelvis vara att inte ha förvaringsutrymme,  inte kunna låta barnen ha ett eget rum, behöva 

sova på en madrass på golvet eller att läxläsning inte kan göras ostört i hemmet. De frågor som 

relateras till psykiska och fysiska hälsoproblem är brist på intim integritet och att man känner sig 
exponerad.

• Samhällsplanering spelar en central roll för det folkhälsopolitiska målområdet ”Boende och närmiljö”. 

Det rymmer fysiska och sociala aspekter som kan bidra till en ökad jämlikhet.

Öka kompetensen hos socialförvaltningens 

personal för social hållbarhet i samhället

• Anställda i socialförvaltningen utgör 10% av Ljungby kommuns arbetsföra befolkning. Genom att höja 

kompetensen i socialförvaltningen höjs befolkningens kompetens.

• Att personalen har rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i kvalitetsarbetet 

och ge god vård och omsorg. 

• Kompetens krävs för omställningen till en ”God och nära vård” och en ”Evidensbaserad praktik”.
• Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utveckling handlar om 

jämställda förutsättningar att nå sin fulla potential utan att hindras av strukturer, fördomar och 

stereotypa föreställningar utifrån kön. 

• Den viktigaste faktorn för organisationens framgång är medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter 

de står inför, att tillgodose verksamhetens behov. Att möta framtiden med rätt kompetens är den 
största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer.

• Det stärker varumärket Ljungby kommun som en attraktiv arbetsgivare.

*Risk och skyddsfaktorer som kommer från IBIC (individens behov i centrum), Socialstyrelsens evidensbaserade metoder IPS 

(Individual Placement and Support), 1177 psykisk hälsa, Centrum för boendets arkitektur, Antilla (2005), Hypergene, Kunskapsguiden, 

Socialstyrelsens kompetens försörjning inom hälso- och sjukvård och evidensbaserad praktik. Folkhälsomyndigheten
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Äldre vuxna

Ljungby kommuns vision och visionsmål:

”I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare 2035”

SOCIALNÄMNDENS MÅL Varför? (forskning visar)*

Verka för den enskildes självständighet och 

delaktighet

• Känslan av sammanhang (KASAM) meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet minskar om man inte 

får vara delaktig. Är meningsfullheten låg så blir insatser som syftar till att stärka hanterbarheten 

otillräckliga.

• Det f inns hjälpmedel och välfärdsteknik som på grund av bristande kunskap, förmåga, motivation eller 

brist på tillgång idag inte används. 
• Den enskilde som upplever ett visst arbetssätt som relevant är mer engagerad i det stöd som ges och 

det ökar sannolikheten för att insatsen blir till ett stöd.

• Äldre upplever det viktigt att trots funktionsnedsättningar vara så självständiga som möjligt och 

behålla kontrollen över sitt liv. Att fortsätta vara självständig trots åldersrelaterade nedsättningar är ett 

sätt för den äldre personen att känna välbefinnande och ha ett värdigt liv. Det är därför viktigt att hitta 
fungerande sätt att stödja till ett aktivt och självständigt liv. 

Verka för att behålla och gagna nya 

relationer för den enskilde

• Skyddsfaktorer för psykisk hälsa är att känna sig delaktig, ha ett socialt nätverk och få social 

stimulans. 

• Statistiken visar att ofrivillig ensamhet i form av social isolering ökar med åldern. Det kan bero på att 

den enskildes nätverk eller att den fysiska orken och rörligheten minskar, vilket gör att man inte tar sig 

ut för att träffa andra i lika stor utsträckning. Andelen som inte deltar i sociala och kulturella aktiviteter 
ökar med åldern.  

• Livsstil och sociala förhållanden kan bidra till psykisk ohälsa i form av t ex  riskbruk av alkohol bland 

äldre. 

Öka den digitala delaktigheten • Den forskning som finns tyder på att utbildning i och användning av dator och internet kan minska till 

den ofrivilliga ensamheten bland äldre. 

• Att kunna använda internet via en dator, surfplatta eller telefon är i dag en förutsättning för att kunna 

vara delaktig i samhället. Allt f ler samhällstjänster blir digitala (bankärenden, bokning av biljetter, 

patientjournaler, telefonkataloger, underhållning mm). Detta gör att digital delaktighet även är en 
jämlikhetsfråga.

*Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025,  IBIC (individens behov i centrum), folkhälsomyndigheten, 

Alkohol och äldre en översikt av internationell och svensk forskning, SOU 2018:32, Artikel, Home as a signif ication of independence and autonomy: 

Experiences among very old Sw edish people. 


