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1 Inledning 

”Vuxna kan inte anta att unga vet, om de inte frågar dem och genuint på riktigt vill 
lyssna på dem.” Nuva hösten 2022 

”Det att man har bra och ordentliga lärare, som förstår eleverna och som hjälper 
dem, om de har bekymmer. Också det är bra med lärare att de kan vara stränga och 
även roliga.” Inledande kartläggningen Barnvänliga Borgå våren 2021, barn i grund-
skoleåldern svarar på vilka saker som är bra i Borgå. 

”När vuxna inte åker förbi med för hög fart i skidspåret, hjälm när man cyklar, att 
inte gå över vägen ensam” Inledande kartläggningen Barnvänliga Borgå våren 2022, 
barn yngre än grundskoleåldern svarar på när de känner sig trygga. 

Den här välfärdsplanen för barn och unga utarbetades under en tid då en omfattande re-
form av social- och hälsovårdstjänsterna pågår i vårt land. De här tjänsterna koncentreras 
till regionala välfärdsområden. I fortsättningen ingår Borgå i Östra Nylands välfärdsom-
råde. Samtidigt har man i stor utsträckning lyft fram barns rättigheter i Barnstrategin och 
planen för genomförandet av den 2021.  

Kommunen ska förbättra sin roll i att erbjuda förebyggande välfärds- och hälsovårdstjäns-
ter. När vi sköter de lagstadgade småbarnspedagogik- och utbildningstjänsterna samt de 
viktiga kultur- och fritidstjänsterna på ett bra sätt, säkerställer vi som kommun vår egen roll 
i välfärdsarbetet för barn och unga.  

I den här planen har vi strävat efter att beskriva nuläget för barns, ungas och barnfamiljers 
välfärd. Eftersom det kommande samarbetet med välfärdsområdet först håller på att fast-
ställas, kan vi inte ta med det här. Vi har dock velat synliggöra en översikt av de nuva-
rande social- och hälsovårdstjänsterna i tabellform, där man kan se de tjänster som är till-
gängliga nu, samtidigt som vi lyfter fram tjänster som förblir kommunens ansvar. Borgås 
uppgift är att se till att barns, ungdomars och barnfamiljers servicebehov uppfylls. De hög-
klassiga bastjänster som lyfts fram i stadsstrategin är en grund för välfärdsarbetet. Samar-
betet mellan alla aktörer kommer att få nya slags former, men barnets intresse och rättig-
heter är lika viktiga för alla aktörer. I och med stadens organisationsreform kommer vi 
även att ta hand om samarbetet mellan olika sektorer och serviceområden. 

Planen är utarbetad i samarbete med stadens olika nuvarande sektorer och tredje sektorn. 
Vi har diskuterat dess delar med ungdomsfullmäktige den 29 september 2022. Vi har an-
vänt delar ur enkäten för barn och unga i den inledande kartläggningen Barnvänliga Borgå 
2021. Detta har diskuterats i stadens välfärdsarbetsgrupp Hyry den 19 oktober 2022. Bild-
ningsnämnden har godkänt det vid sitt sammanträde den 25 oktober 2022.  
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2 Upprättande och uppfölj-
ning av välfärdsplanen 
för barn och unga

Enligt Institutet för hälsa och välfärd 
THL 
Välfärdsplanen för barn och unga används för 
att styra, hantera och utveckla barns, ungas 
och familjers välbefinnande i kommunen. Väl-
färdsplanen för barn och unga (barnskyddsla-
gen 12 §) upprättas för att främja barns och 
ungas välfärd samt för att ordna och utveckla 
barnskyddet. I planen och beredningen av 
den granskar man tjänster för barn och unga 
som en helhet. 

Innehåll 
Planens innehåll är omfattande och behand-
lar barns och ungas uppväxtförhållanden, väl-
färdssituation, förebyggande av problem i 
dessa, stöd för föräldraskapet samt tjänster 
för barn och unga och producenter av dessa. 
Enligt 12 § i lagen om elev- och studerande-
vård ska följande antecknas i Välfärdsplanen 
för barn och unga: 

1. elevhälsans målsättning och de cen-
trala principerna för det lokala arbets-
sättet, 

2. en uppskattning av det totala behovet 
av elevhälsa och av de elevhälso-
tjänster, de assistenttjänster och den 
stöd- och specialundervisning som är 
tillgängliga, 

3. åtgärderna för en förstärkt generellt 
inriktad elevvård och för ett förstärkt ti-
digt stöd till de studerande, 

4. uppgifter om genomförandet och upp-
följningen av planen och om utvärde-
ringen av elevhälsans kvalitet. 

Beslutsfattande 
Planen godkänns av stadsfullmäktige för 
åren 2022–2025. 
Uppföljning och utvärdering 
Ansvaret för att genomföra planen ligger 
hos alla aktörer. Framskridandet av målen 
i planen rapporteras årligen till Barns och 
ungas välfärdsgrupp Hyvis, stadens väl-
färdsgrupp Hyry och Ungdomsfullmäktige.  
Planens utvärderingsrapport presenteras 
för stadsfullmäktige mot slutet av år 2024. 
Gemensamma fokuspunkter för år 2023 
och åren därefter granskas tillsammans 
med välfärdsområdet. Välfärdsområdet 
väljer fokuspunkterna för sin regionala väl-
färdsplan och man söker lösningar på dem 
tillsammans för att främja barns, ungas 
och barnfamiljers välfärd i Borgå.  
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2.1 Spetspunkter i välfärdsplanen för barn och unga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barns 
och 

ungas 
välfärd

Barnets intresse 
och rättigheter

Förebyggande 
tjänster i rätt tid

Invånarnas 
delaktighet och 
klientorienterad 

verksamhet 

Miljö som 
stöder välfärd

Barnvänlighet

Plan för elev- 
och studerande-

vård 

Borgå stads-
strategi 
2022–2025 

Planen för ge-
nomförandet av 
den nationella 
barnstrategin 
(statsradet.fi) 
 

Ordnande och 
utvecklande av 

barnskydd 

Välfärdsplan 
(borga.fi) 

 

https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/03/PORVOO_KAUPUNKISTRATEGIA_sve.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/03/PORVOO_KAUPUNKISTRATEGIA_sve.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/03/PORVOO_KAUPUNKISTRATEGIA_sve.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163542/VN_2021_82.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163542/VN_2021_82.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163542/VN_2021_82.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163542/VN_2021_82.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163542/VN_2021_82.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/02/Valfardsplan-uppdaterad.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/02/Valfardsplan-uppdaterad.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/02/Valfardsplan-uppdaterad.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/02/Valfardsplan-uppdaterad.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/02/Valfardsplan-uppdaterad.pdf
https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/02/Valfardsplan-uppdaterad.pdf
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3 Barn, unga och barnfa-
miljer i Borgås stadsstra-
tegi 

Drömmarnas Borgå – möjligheternas stad 2022–2025, Tillsammans, ömsesidig re-
spekt, modigt, ansvarsfullt  
I strategin framhävs genuin dialog och omfattande växelverkan samt Borgå som en 
barnfamiljvänlig stad där en uppskattande och samhällelig anda uppmuntrar männi-
skor till att engagera sig i Borgå. 
 
Populäraste staden 
• Hållbar tillväxt 

• Smidiga förbindelser till 

huvudstadsregionen  

• Framgångsrika företag  

• Förmågornas stad  

• Balanserad ekonomi  

Stadslivets puls  
• Attraktiv stadskärna  

• Upplevelsemässig fritid 

och evenemang  

• Genuin dialog och omfat-

tande växelverkan 

 Bäst också i vardagen  
• En bekymmersfri och 

smidig vardag  

• En stad för lärande och 

tillväxt  

• Ett jämlikt Borgå  

• Vi förbereder oss för un-

dantagstillstånd  

• En stark stad  

Klimatgärningarnas stad  
• En koldioxidneutral stad  

• Klimatsmarta företag 

och invånare  

• En stad med cirkulär 

ekonomi

 

Barnfamiljsvänliga Borgå 
främjar barns, ungas och 
familjers välfärd på 
många olika sätt. 
 
Undervisning och små-
barnspedagogik av hög 
kvalitet skapar förutsätt-
ningar för tillväxt, välbe-
finnande, deltagande och 
stadens konkurrenskraft. 
Vi erbjuder utbildning och 
småbarnspedagogik i 
säkra och hälsosamma 
utrymmen. Utanför cent-
rum satsar vi i första 
hand på bildningscenter 
som samlar flera bild-
ningsfunktioner (såsom 
olika språkgruppers sko-
lor, bibliotek, småbarns-
pedagogik). I Borgå är 
lärstigen enhetlig från 
barndomen till ålderdo-
men.
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4 Den nationella barnstra-
tegin och barnvänlighet i 
Borgå 

Den nationella barnstrategin publicerades i februari 2021. Den baseras på stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och konventionen om de mänskliga rättigheterna, och dess 
vision är ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter. 
Barnstrategins första verkställighetsplan publicerades i oktober 2021.  Den parlamenta-
riska kommittén fastställde strategins innehåll enligt tre huvudtankar. 1. Genom strategin 
skapar man ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättig-
heter. 2. Barnets rättigheter och ställning etableras så att barnen beaktas konsekvent i all 
politisk och faktisk verksamhet vid sidan av andra samhällsmedlemmar och att barnen får 
information om sina rättigheter. 3. Ställningen för barn som är i utsatt ställning ska tryggas 
och deras behov identifieras bättre. 
 
Välfärdsplanen för barn och unga är utarbetad i samma anda som verkställighetsplanen. 
Ett av målen i Borgås välfärdsplan för barn och unga är att följa verkställighetsplanen och 
föra in åtgärderna som en del av kommunens verksamhet såsom också kommunen.  
 
FN:s konvention om barnets rättigheter är den mest ratificerade människorättskonvent-
ionen i världen. Med den nationella barnstrategin säkerställer man att dess förpliktelser 
uppfylls på bästa möjliga sätt i Finland. I Finland trädde konventionen i kraft på lagnivå år 
1991. 
 

Konventionens grundpelare är  
 
• beaktande av barnets intresse i offent-

ligt beslutsfattande och verksamhet, 

• barnets rätt att få sina ståndpunkter be-
aktade,  

• förbud mot diskriminering samt  

• barnets rätt till liv, överlevnad och ut-
veckling. 

 

I en barnvänlig kommun  

• känner sig alla barn värdefulla  

• har alla barn rätt till ett tryggt liv 

• har alla barn rätt till hobbyer 

• har alla barn vänner och trygga vuxna 

• kan alla barn göra sina röster hörda 

• beaktas alla barn vid beslutsfattandet 

 
I Borgå framhävs barnvänlighet genom att stärka delaktighet och påverkan. Borgås barnvänliga 
arbete främjas av en koordinationsgrupp med representanter för stadens olika sektorer, Ungdoms-
fullmäktige och den tredje sektorn (bl.a. Mannerheims Barnskyddsförbund MLL och Porvoon van-
hempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf PoFF). 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=bdc4a044fbde34b33a9aa46454da50373b55e46ef95fd94b748baa169a176f3aJmltdHM9MTY1NjMxODIwNyZpZ3VpZD1hYjRlYTM0Yi0zYmQ2LTRiMmUtODcwYS0xOGZmODQxNDg2YTgmaW5zaWQ9NTE2Mw&ptn=3&fclid=6b0c1c31-f5f2-11ec-9205-9c89c4549c40&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucG9ydm9vbnZhbmhlbXBhaW55aGRpc3R5a3NldC5maS8&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=bdc4a044fbde34b33a9aa46454da50373b55e46ef95fd94b748baa169a176f3aJmltdHM9MTY1NjMxODIwNyZpZ3VpZD1hYjRlYTM0Yi0zYmQ2LTRiMmUtODcwYS0xOGZmODQxNDg2YTgmaW5zaWQ9NTE2Mw&ptn=3&fclid=6b0c1c31-f5f2-11ec-9205-9c89c4549c40&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucG9ydm9vbnZhbmhlbXBhaW55aGRpc3R5a3NldC5maS8&ntb=1
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Så här gör vi det: 
 
Gruppen har upprättat följande mål för att främja barnvänlighet:  
 

Barnvänliga Borgå 
Mål 

Åtgärd: Så här gör vi det! Tidtabell Ansvar 
 

1. Kommunens 
tjänsteinnehavare, 
anställda, förtroen-
devalda, kommu-
ninvånare, barn och 
ungdomar samt 
centrala intressent-
grupper har intro-
ducerats till barns 
rättigheter. 

Färdigt introduktionsmaterial för 
varje målgrupp  

År 2022 LYP-gruppen och bild-
ningsväsendets utveckl-
ingschef 

Barns rättigheter synliggörs 
med affischer m.m. 

År 2022, färdigt Ansvarsarbetsgrupp 

Särskilt synliggöra kännedom 
om de mest utsatta barnen och 
ungdomarna 

År 2023 LYP-gruppen 

2. Kommunens 
kommunikation 
främjar synliggö-
randet och uppfyl-
landet av barns rät-
tigheter. 
 

I Borgås tillkännagivanden och 
kommunikation beaktas barns 
rättigheter och intresse 

kontinuerligt Alla har ansvar för kom-
munikationen, men i syn-
nerhet kommunikation 
och marknadsföring 

På webbplatsen är det lätt att 
hitta information och tjänster 
gällande barn, unga och barnfa-
miljer 

År 2023 Kommunikation och bild-
ningsväsendet 

Man ser till att barns och ungas 
digitala kanaler fungerar och ex-
isterar 

Från år 2022, kontinu-
erligt 

Ansvarsarbetsgrupp 

Barn och unga vet hur de kan 
påverka saker. Man stöder 
Nuva i kommunikationen 

År 2023, kontinuerligt LYP-gruppen 

3. Utvecklande och 

ibruktagande av en 

modell för bedöm-

ning av konsekven-

serna för barn 

(LAVA) 

 

Inom kommunen finns tydliga 
anvisningar som stöd för ibruk-
tagande och systematiskt ge-
nomförande. Bedömning av 
konsekvenserna för barn utförs 
av en grupp kompetenta yrkes-
personer. 

År 2022 beslut om mo-
dellen och dess imple-
mentering 

Bildningsväsendets ut-
vecklingschef och LAVA-
ansvarsarbetsgruppen 

4. Kommunen sä-

kerställer att varje 

barn (även t.ex. 

barn från mindre 

bemedlade familjer 

samt barn med en 

funktionsnedsätt-

ning) har möjlighet 

till hobbyer och en 

meningsfull fritid. 

Borgå utvecklar aktivt den så 
kallade Finlandsmodellen för 
hobbyverksamhet till Borgås 
modell.  

Kontinuerligt sedan år 
2021 

Arbetet koordineras av en 
projektkoordinator inom 
kultur- och fritidstjänster 
 
 
 

Allt som är kopplat till barns och 
ungas fritidssysselsättningar i 
Borgå samlas och olika slags 
metoder utvecklas för tillgänglig-
het och informationsdelning  

År 2023 En projektarbetare inom 
ungdomstjänsterna Lä-
rande och välbefinnande 
under perioden xxx 
 

Med LYP-gruppen avses Borgås koordinationsgrupp för uppfyllande av barnvänlighet. 
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5 Nuläget för barns, ungas 
och barnfamiljers välbe-
finnande och hälsa 

sotkanet, enkäten Hälsa i skolan 

    

Befolkningsmängd totalt Antal 0–18-åringar Antal barnfamiljer 
Arbetslösas andel av ar-
betskraften 

51 149 (2021) 21,6 % (2021) 40,5 % (2021) 11,4 % (2021) 
  11 048     

Andel invånare med ut-
ländsk bakgrund/1 000 in-
vånare 

Barn i familjer med låg in-
komst  

Personer med eftergymn-
asial utbildning,   

Andel familjer med en för-
älder 

78,1 (2021) 7,7 % (2020) 33,60 % 22,2 % (2021) 

73,4 (2019) 9,6 % (2019) 
% av personer som fyllt 
20 år    

    
    

 

Bra möjligheter att påverka i skolan 

% av elever i åk 8–9 
% av studerande i gym-
nasiets åk 1–2 

% av studerande i yrkes-
skolans åk 1–2 

4,7 flickor (2021) 6,5 flickor (2021) 19,1 flickor (2021) 

17,6 pojkar (2021) 14,1 (pojkar 30,8 pojkar (2021) 

11,10 % 9,10 % 26,60 % 

   

Känner sig ofta ensam % av elever i åk 8–9 
Känner sig ofta ensam % av studerande i yrkessko-
lans åk 1–2 

14,5 flickor (2019) 13,9 flickor (2021) 11,9 flickor (2019) 31,9 flickor (2021) 

7,4 pojkar (2019) 11,6 pojkar (2021) 5,1 pojkar (2019) 8,4 pojkar (2021) 

21 % 11,10 % 7,70 % 16,50 % 

Känner sig ofta ensam % av studerande i gymnasiets 
åk 1–2 Mobbats minst en gång i veckan % av elever i åk 8–9 

Personer utanför utbild-
ning (2020) Arbetslösa ungdomar 

Svårigheter att tala med 
föräldrarna % av elever i 
åk 8–9 

Upplever inte sig vara en 
viktig del av skol- eller 
klassgemenskapen % av 
åk 8–9 

6,80 % 15,2 % (2021) 13,5 flickor (2021) 14,8 flickor (2021) 
(17–24 år % av personer i 
motsvarande ålder) 9,6 % (2019) 6,5 pojkar (2021) 8,3 pojkar (2021) 
    10,20 % 11,70 % 

 Genomsnitt i landet 14 %     
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14,5 flickor (2019) 20,9 flickor (2021) 6,0 Borgå (2019) 5,5 hela landet (2019) 

7,1 pojkar (2019) 12,2 pojkar (2022) 4,7 Borgå (2021) 6,0 hela landet (2021) 

11,40 % 18,20 %   

5.1 Enkäten Hälsa i skolan 2021  

Enkäten Hälsa i skolan, som arrangeras av Institutet för hälsa och välfärd, producerar 

mångsidiga och pålitliga uppföljningsuppgifter på landskaps- och lokalnivå gällande välmåen-

det, hälsan, skolgången och studierna, delaktigheten samt tillgången till hjälp och motsvarig-

heten av servicebehovet hos barn och ungdomar i olika åldrar. 

Arbetsgruppen för barn och ungas välbefinnande Hyvis har lyft fram kommunspeci-
fika fokuspunkter för år 2021: 
 

Orosämnen 
 

Glädjeämnen 
 

• Psykisk hälsa 

• Sexuellt ofredande 

• Ångest 

• Missnöje med livet  
och skolan 

• Ensamhet 

• Dialog med föräldrarna 

• Testat cannabis 
• Coronaepidemin har minskat kon-

takten med kompisar 

• Hobbyer 

• Arbetsro i klassen 

• Nykterhet 
 

 
Så här gör vi det: 
 

Fokuspunkter: Stöd och hjälp för barns 

och ungas välfärd 

Åtgärder 

• Fokus på förebyggande  

• Tillhör alla som arbetar med 

barn och unga  

• Temavisa tväradministrativa 

utbildningar för personal  

 

Skolor och läroanstalter har ansvar. Även 

småbarnspedagogiken, förskoleundervis-

ningen och ungdomstjänsterna har beak-

tat i sin verksamhet 

1. Inlärning av trygghetsfärdigheter  

2. Stärka levnadsvanor och levnadsfärdig-

heter som stöder välbefinnande 

3. Information till barn och ungdomar om 

tjänster och webbtjänster  

4. Stärka gemenskapen 

5. Stärka den fostran och undervisning som 

yrkesmänniskor förmedlar 

6. Upprätthålla hobbyverksamhet  

7. Öka gruppverksamhet 

 
Följande enkät Hälsa i skolan genomförs våren 2023. Resultaten kommer senast hösten 
2023. Utifrån resultaten upprättar man åtgärder.  
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6 Tjänster för barn och 
unga samt barnfamiljer 

I följande tabeller beskrivs lägesbilden för Borgås tjänster och resurser hösten 2022 precis 
innan välfärdsområdesreformen. 
 

6.1 Tjänster för barn, unga och familjer i Borgå år 2022 

Bastjänster Allokerade tjänster Specialtjänster
  

Övrigt stöd/ak-
tör/tredje sektorn 

Tjänster för familjer som väntar barn 

Hälsovårdstjänster 
 • mödrarådgivning 
 • öppenvård 
 Kultur- och fritids-
tjänster 
 • idrottstjänster, mu-
sikinstitut 
• bibliotek (fakta-
böcker och tidskrifter 
om barn och föräldra-
skap, motionsred-
skap för utlåning 
m.m.) 

Helsingfors och Ny-
lands samt Kymmene-
dalens sjukvårdsdistrikt 
(Kotka) 
• moderskapspolikliniken  
• antenatalavdelningen  
• förlossningsavdelningen  
• bäddavdelningen för för-
lösta  
Barn- och familjetjäns-
ter  
• socialhandledning och 
socialarbete • utkomst-
stöd  
Folkpensionsanstalten  
• olika slags sociala för-
måner 

Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdi-
strikt  
• barnpsykiatriska 
polikliniken, arbets-
grupp för spädbarns-
familjer 
 • psykiatriska polikli-
niken 
 • intensivvårdsavdel-
ningen för nyfödda  
Barn- och familje-
tjänster  
• preventivt barn-
skyddsarbete 

Borgå kyrkliga 
samfällighet 
• parrelationsarbete 
 • familjerådgiv-
ningscentralen 

Tjänster för spädbarn och barn under skolåldern samt deras familjer 

Kultur- och fritids-
tjänster  
• stadens biblioteks-, 
kultur-, musei-, mot-
ions- och ungdoms-
tjänster samt evene-
mang 
Förskoleundervis-
ning  
Generellt inriktat 
elevvårdsarbete för 
barn i 

Lokalservicen  
• lekparker, parker  
Motionstjänster  
• handledd verksamhet, 
friluftsområden & bad-
stränder 
Bibliotekstjänster 
• öppna sagostunder, fa-
miljeevenemang, lästips 
och information om vikten 
av att läsa, barnböcker, 

Barn- och familje-
tjänster  
• barnskyddets öp-
penvårdstjänster • 
barnskyddet vård 
utom hemmet  
• intensifierat familje-
arbete 
Tjänster för perso-
ner med funktions-
nedsättning 

Borgå kyrkliga 
samfällighet • dop  
• minnesstunder  
• söndagsskolear-
bete  
• familjeklubbar  
• dagklubbverksam-
het  
Organisationer 
inom social- och 
hälsovårdssek-
torn:  
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förskoleåldern Små-
barnspedagogiska 
tjänster  
• lagstadgat hem-
vårdsstöd  
• kommunala daghem  
• kommunal familje-
dagvård  
• privata daghem och 
familjedagvård – ser-
vicesedel, stöd för 
privat vård och kom-
muntillägg 
 • öppna småbarns-
pedagogiska tjänster: 
klubbar, familjepar-
ker, familjekaféer  
 
Helsingfors och Ny-
lands och Kym-
menedalens sjuk-
vårdsdistrikt  
• förlossningsmottag-
ningen  
• förlossningsavdel-
ningen  
• bäddavdelningen för 
förlösta  
• barnavdelningen  
Hälsovårdstjänster  
• barnrådgivningar  
• öppenhälsovård  
• munhälsovård 
 • brådskande mot-
tagning  

filmer och spel för utlå-
ning 
Kultur- och fritidstjänster-
nas MiniKultis-tjänster 
(plan för kulturfostran) 
Kulturtjänster 

• workshoppar 
 
Individuellt inriktat elev-
vårdsarbete för barn i 
förskoleåldern (år 2021 
fortfarande kommunens 
tjänst)  
Småbarnspedagogiska 
tjänster 
 Barnets stöd 
 
Barn- och familjetjäns-
ter  
• socialhandledning och 
socialarbete  
• tjänster enligt social-
vårdslagen  
• utkomststöd  
• familjerådgivning  
• invandrartjänster  
• tjänster för skilsmässo-
familjer Familjearbete på 
rådgivningsbyråer Häl-
sovårdstjänster  
• depressionsskötare  
• tal- och ergoterapitjäns-
ter  
• psykolog- och fysiotera-
pitjänster  
• näringsterapi  
• tandreglering  
Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdistrikt  
• jour  
Folkpensionsanstalten  
• olika slags sociala för-
måner  

Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdi-
strikt  
• barnpsykiatriska 
polikliniken  
• polikliniken för 
barnsjukdomar och 
bäddavdelningen  

• kamratgrupper  
• experttjänster  
Mannerheims 
Barnskyddsför-
bund  
• familjekafé  
• tillfällig barnpass-
ningsverksamhet  
• familjefadderverk-
samhet  
• jippon 

• Bli vän med 
en in-
vandrar-
mamma-
verksam-
heten 

Folkhälsan  
• öppet daghem  
Ungdoms-, kultur- 
och idrottsorgani-
sationer, byaföre-
ningar  
• hobbyverksamhet 

Tjänster för barn i skolålderns och deras familjer 

Grundläggande ut-
bildning  

Grundläggande utbild-
ning 
• studiehandledare  

Barn- och familje-
tjänster 

Borgå kyrkliga 
samfällighet  



 

 

 
14 

 

• stadens biblioteks-, 
kultur-, musei- och id-
rottstjänster samt 
evenemang 
* ungdomstjänster; 
regionalt ungdomsar-
bete (bl.a. skolor), 
ungdomslokaler, fri-
tidsaktiviteter och 
evenemang. 
* Navigatorn, inform-
ation, rådgivning och 
vägledning för unga 
Bibliotekstjänster 
• Lokaler för studier, 
läxläsning och sam-
varo; evenemang; 
lästips; barn- och 
ungdomsböcker, fil-
mer, spel och tidskrif-
ter för utlåning. 
• Samarbete med 
skolor om att stödja 
läskunnighet och läs-
lust (boktips etc.) 
Grundläggande ut-
bildning 
• morgon- och efter-
middagsverksamhet 
för skolelever  
• skolornas klubb-
verksamhet  
• Generellt inriktat 
elevvårdsarbete 
 
Barn- och familje-
tjänster  
• förebyggande miss-
bruksarbete Hälso-
vårdstjänster  
• skolhälsovård  
• öppenhälsovård 
• jour på kvällar och 
veckoslut 
• munhälsovård 

• Elevvårdstjänster (år 
2021 fortfarande kommu-
nens tjänst) 
Ungdomstjänster:  
målinriktat ungdomsar-
bete, Håven, regnbågs-
verksamhet Arcus för 
unga. Målinriktad verk-
samhet för olika årskurser 
och klasser 

• Navigatorn, informat-
ion, rådgivning och 
vägledning för unga 

Bibliotekstjänster 
• Skräddarsydda biblio-
teksbesök och boktips för 
specialklasser eller speci-
algrupper 
• Bokbusstjänster för bys-
kolor och familjer i by-
arna. 
Kultur- och fritidstjäns-
ternas Kultis-tjänster 
(plan för kulturfostran) 
Kulturtjänster 

• workshoppar 
 
 
Barn- och familjetjäns-
ter  
• socialhandledning och 
socialarbete • tjänster en-
ligt socialvårdslagen  
• utkomststöd  
• familjerådgivning  
• invandrartjänster  
• tjänster för skilsmässo-
familjer  
• förebyggande miss-
bruksarbete  
Hälsovårdstjänster  
• psykologtjänster för fa-
miljer 

• barnskyddets öp-
penvårdstjänster 
• vård utom hemmet 
inom barnskyddet 
• intensifierat familje-
arbete  
• socialjour  
• skyddshem  
• polisstationens so-
cialhandledare  
• missbrukstjänster 
 Hälsovårdstjänster  
• tal- och ergotera-
pitjänster 

• Ungas 
mentalvårds- 
och miss-
brukstjänster 
med låg trös-
kel 

 Tjänster för perso-
ner med funktions-
nedsättning  
Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdi-
strikt  
• barnpsykiatriska 
polikliniken (barn un-
der 13 år) • ung-
domspsykiatriska po-
likliniken (13 år 
fyllda) 

• eftermiddagsklub-
bar • juniorarbete  
• ungdomsarbete  
Organisationer 
inom social- och 
hälsovården  
• kamratgrupper  
• experttjänster  
Ungdoms-, kultur- 
och idrottsorgani-
sationer:  
• hobbyverksamhet  
Grundläggande 
konstundervis-
ning som erbjuds 
av aktörer utanför 
stadens organi-
sation  
Övriga aktörer 
inom tredje sek-
torn  
• eftermiddagsklub-
bar  
• tillhandahållande 
av möjligheter till 
hobbyer och delak-
tighet 
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 Helsingfors och 
Nylands sjukvårds-
distrikt  
• jour på kvällar, 
veckoslut och nätter 

Tjänster för unga som avslutat grundskolan 

Gymnasieundervis-
ning  
• generellt inriktad 
studerandehälsovård 
Stadens biblioteks-, 
kultur- och idrotts-
tjänster samt evene-
mang 

• Ungdomstjänster; 
regionalt ung-
domsarbete, ung-
domslokaler, fri-
tidsaktiviteter och 
evenemang 

• Navigatorn, in-
formation, rådgiv-
ning och vägled-
ning för unga 

Bibliotekstjänster 
• Lokaler för studier 
och samvaro; dato-
rer; evenemang; 
lästips; hjälp med in-
formationssökning; 
böcker, filmer, spel 
och tidskrifter för utlå-
ning (även e-
material) 
• Samarbete med 
skolor om att stödja 
läskunnighet och läs-
lust samt informat-
ionssökning i under-
visningen 
 Hälsovårdstjänster  
• studerandehälso-
vård  
• öppenhälsovård  
• jour på kvällar och 
veckoslut  

Gymnasieundervisning 
• studiehandledare  
• studerandevårdtjänster 
(år 2021 fortfarande kom-
munens tjänst) 
 
Ungdomstjänster:  
uppsökande ungdomsar-
bete, regnbågsverksam-
het Arcus för unga. 

• Navigatorn, informat-
ion, rådgivning och 
vägledning för unga 

 
 
Barn- och familjetjäns-
ter  
• socialhandledning och 
socialarbete • tjänster en-
ligt socialvårdslagen  
• utkomststöd  
• familjerådgivning  
• invandrartjänster  
• tjänster för skilsmässo-
familjer  
• förebyggande miss-
bruksarbete  
Hälsovårdstjänster  
• psykologtjänster 

Barn- och familje-
tjänster  
• barnskyddets öp-
penvårdstjänster • 
barnskyddet vård 
utom hemmet  
• anstalttjänster inom 
barnskyddet  
• intensifierat familje-
arbete  
• eftervård inom 
barnskyddet  
• socialjour  
• polisstationens so-
cialhandledare  
• skyddshem  
• missbrukstjänster  
• verkstäder för unga  
Hälsovårdstjänster  

• Ungas 
mentalvårds- 
och miss-
brukstjänster 
med låg trös-
kel 

• tal- och ergotera-
pitjänster  
• ungdomspsykia-
triska polikliniken (13 
år fyllda)  
• psykiatriska polikli-
niken (18 år fyllda)  
Tjänster för perso-
ner med funktions-
nedsättning 

Borgå kyrkliga 
samfällighet  
• ungdomsarbete  
• diakoniarbete  
Organisationer 
inom social- och 
hälsovården  
• kamratgrupper  
• experttjänster  
Ungdoms-, kultur- 
och idrottsorgani-
sationer:  
• hobbyverksamhet  
Grundläggande 
konstundervis-
ning som erbjuds 
av aktörer utanför 
stadens organi-
sation  
Övriga aktörer 
inom tredje sek-
torn  
• tillhandahållande 
av möjligheter till 
hobbyer och delak-
tighet 



 

 

 
16 

 

• munhälsovård  
Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdi-
strikt  
• jour på kvällar, 
veckoslut och nätter 

 

Gällande tjänsterna måste man beakta att social- och hälsovårdstjänsterna överförs till väl-
färdsområdet. Här beskrivs de tjänster som Borgå fick år 2022. Man bör följa att tjänsterna 
även i fortsättningen motsvarar de behov och eventuella specialbehov som barn och unga 
i Borgå har sett till övriga välfärdsområdet.  
 
Borgå bör stärka sitt eget förebyggande välfärdsarbete och därför har man här strävat ef-
ter att förklara bland annat kultur- och fritidstjänster närmare. 
 

6.2 Resurserna samlade 

 

RESURSER Borgå 17.10.2022 och jämförelse med nation-
ella rekommendationer  
 Perso-

nal, 
finsk-
språkiga 
tjänster  

Perso-
nal, 
svensk-
språkiga 
tjänster  

Personal 
tot. 
(årsv.) 
2022 i 
Borgå 

 

Barn eller unga (di-
mensionering)/årsver-
ken i Borgå 2022  

 

Nationell rekommendation om dimensioner-
ing/vems rekommendation (barn eller unga 
(dimensionering)/person)  

Hälsovårdare på rådgiv-
ningen (mödra- och 
barnrådgivningen)  

      17.4 419 föderskor och 
4 093? barn  

76 föderskor/hälsov. eller 340 barn/hälsov. Rekom-
mendation för mödra- och barnrådgivningen   

Läkare på barnrådgiv-
ningen        1,1  Målgruppen har tot. 

4 093 barn, resurs en-
ligt rekommendation 1,4   

2 400, om det inte finns semestervikarier 2 800, om 
det finns semestervikarier   

Läkare på mödrarådgiv-
ningen        0,6 419 klienter, resurs en-

ligt rekommendation 0,8   
Max. 600 gravida/läkare, om det inte finns semester-
vikarier  

Småbarnspedagogik: 
2 709 (alla småbarnspe-
dagogik- och förskole-
tjänster, kommunala och 
privata) barn 
Personal: inklusive Bar-
nets stöd speciallärare 
och barnskötare inom 
småbarnspedagogiken, 
projektpersonal 

383 148  531 78,3 % av 0–6-åringar 
(2 709 barn) deltar i 
småbarnspedagogiken 
(kommunala och privata 
sammanlagt) 
93 % av 3–5-åriga barn 
deltar i småbarnspeda-
gogiken  

 

Förordningen om småbarnspedagogik: under 3 år 
1:4; över 3 år 1:7; halvdag 1:13 (vuxna: barn) 

Barnets stöd: speciallä-
rare inom småbarnspe-
dagogiken 

5 3 8 
   Lagen om småbarnspedagogik: Stöd ska erbjudas 

på tre nivåer inom småbarnspedagogiken. Det måste 
finnas tillräckligt med speciallärartjänster inom små-
barnspedagogiken 

Barnets stöd: 
Barnskötare inom små-
barnspedagogiken 

      16     Lagen om småbarnspedagogik: Stöd ska erbjudas 
på tre nivåer inom småbarnspedagogiken. Det måste 
finnas tillräckligt med speciallärartjänster special-
barnträdgårdslärartjänster inom småbarnspedagogi-
ken 

Förebyggande familjear-
betare        7     Inga rekommendationer  
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Lågstadieskola, lärare 
(rektorer, klasslärare, 
lektorer, timlärare i hu-
vudsyssla) 

151  83  234     Inga rekommendationer.  

Högstadieskola, lärare 
(rektorer, lektorer och 
timlärare i huvudsyssla)  

83  53  136  Finska: grundläggande 
utbildning tot. 3 754 ele-
ver, svenska: 1 712 ele-
ver  

Inga rekommendationer  

Gymnasium, lärare  38  19  57  Finska: 659 elever, 
svenska: 296 elever  

 Inga rekommendationer  

Elevhandledare (grund-
läggande utbildning, gym-
nasium)  

8  3  11  I enlighet med rekom-
mendationer (2 724 ele-
ver)  

250, Nationella kvalitetskriterierna  

Skolgångshandledare  80 (fast 
anst. 58, 
tidsb. 22)  

56 (fast 
anst. 43, 
tidsb. 
13)  

136     Inga rekommendationer  

Specialklasslärare (Ob-
servera att förberedande 
undervisning och startun-
dervisning inte är special-
undervisning. Flexibel 
grundläggande utbild-
ning= AMIS9 

23 6  27  Finska: användning av 
specialundervisning 
0,3 h/vecka/elev, 
svenska: vår 0,23, höst 
0,2  

Inga rekommendationer  

Övriga speciallärare  20  7  27     Inga rekommendationer  

Skolhälsovårdare, 
grundskola         12,4  540/hälsovårdare 600, om en skola, färre om fler skolor. Kvalitetsre-

kommendation för skolhälsovården (2004). SHM, 
Kommunförbundet. SHM:s handböcker 8  

 

Skolläkare, grundskola        1,2 5 500 elever, re-
sursbehov enligt re-
kommendation 2,6 
(resursen omfattar 
endast läkararbetet i 
skolor, inte tiden för 
eventuella  
fortsatta undersök-
ningar)  

2 100, Kvalitetsrekommendation för 
skolhälsovården (2004). SHM, Kom-
munförbundet. SHM:s handböcker 8  

Skolpsykolog  6 befattningar 
+ köpta tjäns-
ter 

4 befattn: 
varav 2 
jobbar full 
tid, 1 job-
bar 70 % 
och 1 job-
bar 30 h/v 

8  Finska: 1 017 för-
skoleundervisning 
och grundläggande 
utbildning, 1 359 
andra stadiet,  
2022: 1 692 elever i 
grundskolan, 175 
elever i förskolan.  

ny lagstadgad dimensionering kommer 
år 2023: 780 

Skolkurator  9 6, varav 
3,5 i grund-
skolan och 
2,5 på 
andra sta-
diet  

13  Finska: 732 försko-
leundervisning och 
grundläggande ut-
bildning, 678 andra 
stadiet, svenska: 
609 och 463  

förpliktande LAGÄNDRING 2022: 
max. 670 

Hälsov. inom studerande-
hälsovården (Elevantal gym-
nasier, yrkesinstitut, yrkes-
högskolor)  

      4,7  I enlighet med re-
kommendationer   

600–800, gymnasier och yrkesinstitut, 
Handbok för studerandehälsovården 
(2006). SHM:s publikationer 12.  
800–1 000 yrkeshögskolor  

Läkare inom studerande-
hälsovården        0,2 Ca 3 500 stu-

derande. Resursbe-
hov enligt rekom-
mendationer 1,1 (re-
sursen omfattar 
endast läkararbetet i 
läroanstalter, inte ti-
den för eventuella 
fortsatta undersök-
ningar)  

2 500–3 000, Handbok för studerande-
hälsovården (2006). SHM:s publikat-
ioner 12.  

Ungdomsarbetare        19  Inga rekommendationer  
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Navigatorn – information, 
rådgivning och vägledning 
för unga under 30 år 

  2 anställda vid 
Navigatorn + 
nätverkets 
jourhavande 
experter 

  

Socialarbetare inom social-
arbete för barnfamiljer  
– Socialarbete för barnfa-
miljer, 6 
– Barnskydd, 8 
– Eftervård, 1 

    15 (6+8+1)   Socialarbete för 
barnfamiljer 362, 
barnskydd 225, ef-
tervård 111. 

 Lagen, inom barnskyddet 35 klien-
ter/socialarbetare som ansvarar för 
barnets ärenden. 

Socialhandledare för barn-
familjer + Eftervårdens  
socialhandledare  

      4   367 hushåll  30–50 klienter beroende på arbets-
mängden Talentia  

Personal inom vuxensocial-
arbete för unga under 29 år: 
socialarbetare, socialhand-
ledare  

      3  579 klienter under 
29 år 2015  

30–50 klienter beroende på arbets-
mängden Talentia  

Familjearbetare inom soci-
alarbete för barnfamiljer   

      6  År 2021 68 barn  15 familjer/Talentia  

Socialhandledare inom 
tjänster för personer med 
funktionsnedsättning  

    1  60 barnfamiljer som 
klienter  

Inga rekommendationer  

Arbetsgrupp för familje-
ärenden (barnatillsynings-
män + socialarbetare)  

      5 Bekräftade fader-
skap (392), under-
hållsavtal (745), av-
tal om barnets vård-
nad, umgängesrätt 
och boende (435)   

Inga rekommendationer  

Socialhandledare på polis-
station  

      1     Gemensam för Östra Nyland  

Arbetsgrupp för undersök-
ning och rehabilitering av 
barn: psykolog 1, ergote-
rapi 1,6, talterapi sv. 0,5, fi. 
3  

      6,1     Inga rekommendationer  

Familjerådgivning        7     1 arbetspar (socialarb., psyko-
log)/10 000 invånare, rekommendation 
av Förbundet för uppfostrings- och fa-
miljerådgivning i Finland  

      

Verkstäder för unga kom-
mer att överföras till väl-
färdsområdet. I fortsätt-
ningen blir det eventuellt 
inga fler verkstäder direkt 
riktade till unga 

      11     Inga rekommendationer  

I fortsättningen kommer 
man i resurserna att beakta 
tidsbegränsade aktörer och 
tjänster kopplade till ut-
veckling eller på annat sätt 
finansierad verksamhet (ex-
empel: Åtgärdsprogram till 
stöd för lärande och välbe-
finnande 2021–2022) 

     

 

6.2.1 Plan för elev- och studerandevård 

För närvarande har Borgå enhetliga anvisningar för upprättande av en skolspecifik plan för 
elevvården. Varje skola har antecknat följande i sina planer: Helhetsbehovet för elevvård 
och tillgängliga elevvårdstjänster, generellt inriktad elevvård och dess tillvägagångssätt, 
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ordnande av individuellt inriktad elevvård, ordnande av elevvårdens samarbete med elever 
och vårdnadshavare samt genomförande och uppföljning av planen för elevvård. 
 
Lagen om elev- och studerandevård har emellertid ändrats och kommer att ändras från 
och med 1 januari 2023 när skolkurator- och skolpsykologtjänsterna överförs till välfärds-
området. Samtidigt håller Utbildningsstyrelsen på att upprätta nya anvisningar från och 
med den 1 augusti 2023. Utbildningsanordnarens viktigaste delområde inom välfärd blir att 
ordna generellt inriktad elev- och studerandevård samt ledning av därtill hörande verksam-
hetskultur. Förebyggande verksamhet och en stark egen kompetens kommer att framhä-
vas. Nyckeltal om ordnande av elev- och studerandevård beskrivs i resurstabellen. Det kri-
tiska kommer att vara hur man i fortsättningen exempelvis kommer att få skolpsykolog-
tjänster, eftersom en stor del av tjänsterna redan nu skaffas som köpta tjänster. 
 

6.2.2 Ordnande och utvecklande av barnskydd 

I barnskyddslagen som träder i kraft den 1 januari 2023 fastställs kommunens och väl-
färdsområdets uppgifter för att genomföra barnskyddet. 
För att främja barns och unga personers välfärd tillhandahåller kommunen och välfärds-
området förebyggande barnskydd då barnet eller familjen inte är klient inom barnskyddet. 

Kommunen ska se till att förebyggande barnskydd till sin innebörd och omfattning ordnas 
såsom behovet i kommunen förutsätter. Välfärdsområdet ska sörja för förebyggande barn-
skydd i sina social- och hälsovårdstjänster samt se till att barn- och familjeinriktat barn-
skydd till sin innebörd och omfattning ordnas såsom behovet i välfärdsområdet förutsätter. 
Barn- och familjeinriktat barnskydd ska ordnas i tillräcklig utsträckning vid de tider på dyg-
net det behövs. 

7 Fokuspunkter i stadens 
välfärdsplan 

Stadens år 2022 godkända välfärdsplans tre fokuspunkter gäller även välfärdsplanen för 
barn och unga. Välfärdsplan (borga.fi) 
 

https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/02/Valfardsplan-uppdaterad.pdf
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Gemensamt fokusom-
råde 

Mål Åtgärd Ansvar 

1. Invånarnas 
delaktighet och 
klientorienterad 
verksamhet → 
barns och 
ungas delaktig-
het och kliento-
rienterad verk-
samhet 

Förbättring av 
delaktighetens ef-
fektivitet. 

Delaktigheten stödjs 
genom att stärka bar-
nens sociala färdig-
heter samt språk- 
och kulturmedveten 
verksamhet, varvid 
barnens förmåga att 
fungera i olika slags 
miljöer och grupper 
förstärks. 

Småbarnspedago-
giktjänsterna, för-
skoleundervis-
ningen 

  Genom att stärka 
skolornas elevkårsar-
bete stärker man 
även delaktighet 

Utbildningstjäns-
terna, ungdoms-
tjänsterna 

  Borgås barnvänliga 
deltagande teman: 
bl.a. modell för be-
dömning av konse-
kvenserna för barn, 
påverkningskanal för 
unga (e-Panelen) 

Barnvänliga koordi-
nationsgruppen 
Bildningsväsendets 
utvecklingschef, kul-
tur- och fritidstjäns-
terna 
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och Borgåmodellen 
för hobbyverksamhet 

  Svarsprocent i olika 
enkäter ökas och en-
käter koordineras. 

Verksamhets- och 
serviceområdena 
ansvarar för enkäter 
om barns, ungas 
och barnfamiljers 
tjänster 

2. Förebyggande 
tjänster i rätt tid 

Skapande av 
samarbetsmodell-
ler samt samord-
ning av kontakty-
torna och gräns-
snitten i fråga om 
gemensamt 
hälso- och väl-
färdsfrämjande 
arbete. 

Utveckling och be-
skrivning av samar-
betsmodeller för 
barns och ungas väl-
färdstjänster 

Staden och det bli-
vande välfärdsom-
rådet 

 Identifiering av fö-
rebyggande ar-
bete inom kom-
munorganisat-
ionen. 

Högklassigt ord-
nande av bastjänster 
för barn, unga och 
barnfamiljer (även 
kultur- och fritids-
tjänsterna) 

Verksamhets- och 
serviceområdena 
ansvarar för barns, 
ungas och barnfa-
miljers tjänster 

  Framhäva den gene-
rellt inriktade välfär-
den och studerande-
vården samt stärka 
ledningen av den 
därtill hörande verk-
samhetskulturen 

Småbarnspedago-
giktjänsterna och ut-
bildningstjänsterna 

  Modeller för att enga-
gera sig i skolan 
stärks (förnyad verk-
samhetsmodell för 
skolfrånvaro och av-
hoppare) 

Utbildningstjäns-
terna 

 Upprätthållande 
och ökning av fö-
rebyggande verk-
samhet. 

Starkt samarbete 
mellan stadens sek-
torer samt med väl-
färdsområdet 

Sektorerna för upp-
växt och inlärning 
samt livskraft 

 Uppföljning av er-
hållna enkätresul-
tat och mätare, 
reaktion på dem 

Genomförandet av 
teman i enkäten 
Hälsa i skolan följs 
upp i Hyvis 

Hyvis, utbildnings-
tjänsterna, små-
barnspedagogiska 
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Teman eftersträvas 
att utvidgas även till 
småbarnspedagogi-
ken och ungdoms-
tjänsterna 

tjänsterna, ung-
domstjänsterna 

 Särskilt de i utsatt 
ställning beaktas 

Borgå stärker sin 
barnvänlighet, med-
vetenhet om barnets 
rättigheter, intresse 
och icke-diskrimine-
ring 

Barnvänliga koordi-
nationsgruppen 
Alla verksamhets- 
och serviceområden 

 Välfärd med nä-
ring 

Välfärdsplanens åt-
gärder följs även upp 
bland annat i Hyvis 
Skolmåltidernas at-
traktivitet förbättras 
och barns och ungas 
delaktighet i fråga 
om skolmåltider 
ökas. 
Man börjar servera 
mellanmål i grund-
skolan och gymna-
siet för att förbättra 
välfärd och inlär-
ningsförmåga.  
Sätt att ingripa i 
fetma hos personer 
som är över 20 år 
söks multiprofession-
ellt. 

Lokalservicen, sek-
torn för växande 
och lärande, sek-
torn för livskraft 
Arbetsgruppen Hy-
vis 

3. Miljö som stö-
der välfärd 

Främjande av en 
trygg miljö och 
säkerheten i var-
dagen  
 

Barns och ungas so-
ciala färdigheter och 
interaktionsfärdig-
heter utvecklas. 

Småbarnspedagogi-
ken och utbildnings-
tjänsterna 

 Säkerhetsarbete i 
vardagen och fö-
rebyggande av 
mobbning hör tätt 
ihop med främ-
jande av hälsa 
och välfärd. 

Inom utbildnings-
tjänsterna kartläggs 
och stärks verksam-
hetsmodeller mot 
mobbning i ett tätt 
samarbete med 
bland annat föräldra-
föreningar 

Utbildningstjäns-
terna 

 

Uppföljningen av välfärdsplanen för barn och unga i ett nötskal: 
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Ska följas upp:  
 

Fortskridandet av Borgås mål för barnvänlighet 

Genomförandet av tjänster och resurser i och med välfärdsområdets ankomst 

Stärka det egna arbetet för välbefinnande och säkerhet 

Fästa uppmärksamhet vid nuvarande och stadsstrategins nya mätare samt användningen 
av dem i planen och i samarbete med välfärdsområdet 

Välfärdsplanen och den här planens gemensamma mål 

Ändringar som det kommande välfärdsområdet för med sig till upprättandet av planen 
samt nätverks- och kontaktytearbete 
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8 Organisering av barnens 
och ungas välfärdsarbete 

Stadens välfärdsarbete har under upprättandet av denna plan fungerat enligt Välfärdspla-
nen som godkändes våren 2022. Välfärdsarbetsgruppen Hyry fungerar som den samlande 
arbetsgruppen och Barns och ungas välfärdsgrupp Hyvis, välfärdsgruppen för personer i 
arbetsför ålder och välfärdsarbetsgruppen för äldre har godkänts att fungera under den. I 
välfärdsplanen har följande uppgifter fastställts för Hyvis: 
 

Uppgifter för arbetsgruppen för barns och 
ungas välfärd våren 2022 

Beaktansvärt om framtiden 

Hyvis fortsätter delvis med samma samman-
sättning och utvärderar samt 
utvecklar sin verksamhet. Arbetsgruppen fun-
gerar utvidgad cirka 4 gånger 
per år som en arbetsgrupp i enlighet med 
ungdomslagen 
1285/2016 (9 §), som ansvarar för det bran-
schövergripande samarbetets 
allmänna planering och utvecklingen av verk-
ställandet. 

• följer framskridandet av välfärdsplanen 
för barn och unga (lagen om elev- och 
studerandevård 12 § och barnskydds-
lagen 12 §) 

• söker aktivt efter innovativa nya verk-
samhetssätt för att göra verksamheten 
mer vettig för 0–28-åriga kommuninvå-
nare samt förbättra tjänsternas effekti-
vitet 

• skapar verksamhetssätt som kan dupli-
ceras och upprepas (beskriver syste-
matiskt och avbildar samarbetsproces-
ser samt öppnar kontaktytor, så att 
funktionerna kan formaliseras och 
verkställas) 

• ökar för sin del kommuninvånarnas 
delaktighet och interaktion, samt främ-
jar för sin del sektorernas samarbete 

1. Sammansättningen av arbetsgruppen 

Hyvis ska utvecklas som kommunens 

egna lagstadgade grupp,  

a. som innefattar en eller flera re-

presentanter för välfärdsområ-

det 

b. varifrån man väljer represen-

tation till välfärdsområdets 

motsvarande arbetsgrupp 

 

2. Hyvis har för närvarande sju officiella 

underarbetsgrupper: 

• Arbetsgruppen för främ-

jande av barns och 

ungas psykiska välmå-

ende 

• Främjande av ungas 

sysselsättning 

• Nätverket för likabe-

handling 

• Bildningsväsendets nä-

ringsarbetsgrupp 

• Barns och ungas delak-

tighet och påverkan i 

Borgå 
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• skapar lägesanalys av olika mätare 
och upprättar en åtgärdsplan, som 
man verkställer och följer aktivt 

• presenterar sina produktioner, åtgär-
der och resultat i styrgruppen 

• ökar det gemensamma välfärdsar-
betets synlighet systematiskt med hjälp 

av kommunikation inom och utanför 
staden 

• Nätverksgruppen VeTy, 

välfärd på högstadiet 

Och utöver dessa åtminstone en lagstadgad 
styrgrupp för elevvården samt den mer mul-
tiprofessionella Varko+ som utvidgats ur 
småbarnspedagogikens och utbildnings-
tjänsternas välfärdssamarbetsgrupp. 
Förutom dessa arbetar olika typer av styr- 
och arbetsgrupper för att öka barns och 
ungas välfärd, bland annat Borgås egen ko-
ordinationsgrupp som främjar barnvänlighet. 

a. Man bör kontrollera hur många ar-

betsgruppers uppgifter kan kombine-

ras i grupper på hela stadens nivå.  

b. Vilka av arbetsgrupperna kan förenas 

med varandra 

c. Hur säkerställs lagstadgande 

d. I hur många arbetsgrupper får vi re-

presentation från välfärdsområdet 

e. Från hur många grupper har vi repre-

sentanter i välfärdsområdets arbets-

grupper 

f. Behövs regionala arbetsgrupper i 

framtiden  

 

9 Framtiden för välfärds-
planen för barn och unga 

Välfärdsområdet kommer att för sin egen del ha ansvar för välfärdsarbete och planer för 
barn och unga. Hurdan roll kommunerna får och tar är ännu under arbete. Kontaktytearbe-
tet och olika slags arbetsgrupper hittar sin struktur med samarbete och genom att följa lag-
stiftningen.  
 
Kommunen ska dock ta hand om sin roll i att förebygga och upprätthålla välfärd. Hållbar 
utveckling och socialt hållbar utveckling är nutidens termer som definierar kommunens väl-
befinnanderoll på ett bra sätt. Social hållbarhet innebär heltäckande fysisk, psykisk och 
social välfärd, som möjliggör ett bra och betydelsefullt liv. Kärnan är minskad ojämlikhet 
och samhällelig rättvisa, som kommunerna förverkligar i sin verksamhet.  
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Social hållbarhet kan stärkas genom att satsa på:  
• människors delaktighet  

• förebyggande av generationsöverskridande utsatthet  

• likabehandling  

• jämlikhet  

• minskning av ojämlikhet  

• Övriga viktiga perspektiv är bland annat tillräckligt uppehälle, säkerhet och tjänsternas sociala 

hållbarhet. 
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10  Källor 

Borgås välfärdsplan 2022–2025 Välfärdsplan (borga.fi) 
 
Ungdomslag Ungdomslag 1285/2016 – Ursprungliga författningar – FINLEX ® 
 
Borgå stadsstrategi  Borgå stadsstrategi 2022–2025 
Den nationella barnstrategin 2020 Den nationella barnstrategin: Kommittébetänkande 
(statsradet.fi) 
Planen för genomförandet av den nationella barnstrategin 2021 Planen för genomförandet 
av den nationella barnstrategin (statsradet.fi) 
Lag om elev- och studerandevård Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 – Uppda-
terad lagstiftning – FINLEX ® 
Lag om grundläggande utbildning Lag om grundläggande utbildning 628/1998 – Uppdate-
rad lagstiftning – FINLEX ® 
Lag om småbarnspedagogik Lag om småbarnspedagogik – Uppdaterad lagstiftning – FIN-
LEX ® 
Gymnasielag Gymnasielag 714/2018 – Uppdaterad lagstiftning – FINLEX ®  
Bilder: Borga.fi: 
 

 

 

https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/02/Valfardsplan-uppdaterad.pdf
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161285
https://www.porvoo.fi/app/uploads/2022/03/PORVOO_KAUPUNKISTRATEGIA_sve.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162865/VN_2021_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162865/VN_2021_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163542/VN_2021_82.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163542/VN_2021_82.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/20131287
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/20131287
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180714

