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Barnbokslut år 2016 för barn- och utbildningsförvaltningen 
Hid nr:   

 

Simrishamns kommun har hösten 2014 antagit en Handlingsplan för att stärka 

barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015-2018, se 

www.simrishamn.se/barnombudsmannen. Enligt handlingsplanen ska barnbokslut 

genomföras årligen, där uppföljning och utvärdering av handlingsplanen ska be- 

skrivas.  

 

Handlingsplanen utgår från Riksdagens strategi från 2010 att stärka barnets rättig-

heter i Sverige, vilken innehåller nio principer. Nedan beskrivs under varje princip 

vad barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört under året samt en kort 

utvärdering. 

  

Syftet med ett barnbokslut är att kunna visa på vilket sätt barn och unga har fått 

det bättre eller sämre i kommunen samt vilken verksamhet och finansiering som 

behövs för nästkommande period, dvs för år 2018.  

 

Årets barnbokslut från barn- och utbildningsförvaltningen är i huvudsak en verk-

samhetsbeskrivning med utvärdering. Ekonomiska siffror har dock tagits fram i 

större utsträckning än föregående år och ligger som grund för en vidareutveckling 

av nästa års barnbokslut. Där det varit möjligt har tagits fram uppgifter för pojkar 

respektive flickor. 

 

 

1. Beslut som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkon-

ventionen 

 

2015 upprättades en barnkonsekvensanalys (bka) i frågan integration av  

flyktingbarn och en handlingsplan upprättades i samma fråga under hös-

ten. Se vidare www.simrishamn.se/barnombudsmannen. Barn- och utbild-

ningsförvaltningen (buf) har arbetat i enlighet med denna samt utvecklat 

sitt arbete med nyanlända barn och elever.   

 

Skolverket har under året erbjudit buf att delta i projektet Nyanländas lä-

rande. Arbete har skett med personalen kring bland annat språk- och kun-

http://www.simrishamn.se/
http://www.simrishamn.se/barnombudsmannen
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skapsutvecklande arbetssätt och studiehandledning. Vidare ingår arbetet i 

buf:s systematiska kvalitetsarbete.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett flertal barnkonse-

kvensanalyser på övergripande nivå och skolenheterna har använt barn-

konsekvensanalyser som stöd i individärenden. 

 

En bka angående Österlengymnasiet färdigställdes under januari 2016. 

Frågan var hur eleverna på skolan på bästa sätt får möjligheter att utveck-

las så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Analysen resulterade i 

flera förändringar och insatser på skolan.  

 

Med anledning av tillströmning av många nyanlända i kommunen bildades 

lokal utredningsgrupp för att se över lokalsituationen för förskola och 

skola i tätorten. Gruppen gav förvaltningen i uppdrag att göra en barnkon-

sekvensanalys i frågan. Eleverna som tillfrågades i ärendet var alla över-

ens om vilket alternativ som var att föredra. Analysen föreslog, utifrån ett 

barnperspektiv, det alternativ som sedan antogs av kommunstyrelsen, 

 

Barn- och utbildningsnämnden tog 2016-04-05 beslut om en ny resursför-

delningsmodell gällande grundskolan i enlighet med upprättad barnkonse-

kvensanalys. Syftet med resursfördelningsmodellen är att ge alla elever en 

likvärdig utbildning samt ge eleverna förutsättningar att utvecklas så långt 

det är möjligt. Syftet är också att resurserna används kostnadseffektivt. 

Resursfördelningsmodellen kommer under 2017 att konsekvensutvärderas. 

 

KPE (Kulturpedagogiska enheten) har under våren upprättat en barnkon-

sekvensanalys som underlag för genomförandet av Sommarkulturskolan 

2016, som blev mycket uppskattad av barn, personal och vårdnadshavare. 

En konsekvensutvärdering har gjorts, vilken ligger som grund för genom-

förandet av Sommarkulturskola under 2017. Se filmen  

https://vimeo.com/188138763/188260886. Sommarkulturskolan är ett pi-

lotprojekt som syftar till att skapa nya möten och ett stimulerande kreativt 

sommarlov för alla barn som bor i eller besöker kommunen.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-06-16 om hur naturskolans 

Gröna nyckel ska genomföras, har också förberetts genom en barnkonse-

kvensanalys. En konsekvensutvärdering kommer att genomföras under 

http://www.simrishamn.se/
https://vimeo.com/188138763/188260886
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2018. Det övergripande syftet med Gröna nyckeln är att stärka barn och 

elever som tänkande individer och ge dem verktyg för att bidra till en håll-

bar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vidare säkerställer 

Gröna Nyckeln likvärdigheten genom att alla elever garanteras en natur-

upplevelse under ett läsår. 

 

Buf har 2016-09-15 beslutat om en Informations och kommunikationstek-

nik-strategi (IKT-strategi) i enlighet med upprättad barnkonsekvensanalys. 

IKT-strategin kommer under 2017 att utvärderas genom en konsekvensut-

värdering. Syftet med en IKT-strategi är att ge alla barn och elever en möj-

lighet att utveckla en digital kompetens. Målet är att digitaliseringens möj-

ligheter tas tillvara samt att resultaten förbättras och verksamheten effekti-

viseras. 

 

UTVÄRDERING 

Personal och politiker har genom upprättandet av ett flertal övergripande 

barnkonsekvensanalyser fått en fortsatt större kunskap om vad barnper-

spektiv/barnrättsperspektiv innebär samt vikten av att upprätta barnkonse-

kvensanalyser vid viktiga beslut som berör barn.  

 

I samtliga barnkonsekvensanalyser har barnperspektivet synliggjorts och 

stärkts. Barn och elevers medverkan  har gett dem inflytande, vilket ingår i 

skolans demokratiuppdrag. Barnkonsekvensanalyserna har också inneburit 

ett större säkerställande av elevernas rätt till en likvärdig utbildning och 

stärkt kvaliteten på beslutsunderlaget. Buf kommer under 2017 att ut-

veckla arbetet med att se barnets/elevens behov och rättigheter ur ett hel-

hetsperspektiv genom utbildningsinsatser i kommunen och upprättande av 

nya barnkonsekvensanalyser. Spridning planeras även att ske utanför 

kommunen i olika forum. 

 

Genom barnkonsekvensanalyserna har framförallt barnkonventionens 

grundprinciper beaktats. Utredningarnas syfte har bland annat varit att sä-

kerställa  

- en likvärdighet enligt artikel 2.  

- barnets rätt till utveckling enligt artikel 6,  

- barnets rätt till inflytande enligt artikel 12 samt, 

- att barnets bästa enligt artikel 3 analyseras.  

http://www.simrishamn.se/
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Utifrån denna barnsyn har barnkonsekvensanalyserna kommit med förslag 

som samtliga har legat som underlag för beslut. 

 

 

2. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla samman-

hang 

 

Buf har i samarbete med socialförvaltningen genomfört två Blåvinge-

barngrupper för sammanlagt 10 barn i åldrarna 8-12 år. Blåvinge är ett 

stöd- och utbildningsprogram för utsatta barn i åldrarna 8-12 år. De träffas 

under 20 tillfällen under ett år. Vid kö till grupperna har enskilda samtal 

genomförts med barnen som en förberedelse till gruppverksamheten. Från 

buf:s ekonomi har denna verksamhet inneburit kostnader om 120 000 kr.  

 

En kommunövergripande plan har påbörjats för att förebygga och för-

hindra extremistiska grupper.  

 

En övergripande utbildning om integration och mötet med andra kulturer 

har under våren genomförts under en halvdag för all personal inom buf 

samt även övrig relevant personal inom socialförvaltningen och kultur- 

och fritidsförvaltningen. Personalen förberedde sig inför utbildningen ge-

nom att läsa ovannämnda barnkonsekvensanalys. 

 

Kommunens sociala investeringsfond har avsatt medel till förskolan för att 

anställa en socionom, som har arbetat förebyggande under hösten. 

Alla skolor och förskolor har i enlighet med skollagen upprättat en plan 

mot diskriminering och kränkande behandling. Skolorna och förskolorna 

har arbetat i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens Jämställd-

hetsplan 2016 som berör diskrimineringsgrunden kön både gentemot 

vuxna och barn. 

 

Verksamheten vid Naturskolan Österlen syftar till att öka elevers fysiska 

och psykiska välbefinnande genom naturupplevelser och utomhuspedago-

gik. Under 2016 har 776 barn och unga besökt naturskolan. 

 

  

http://www.simrishamn.se/
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UTVÄRDERING  

Totalt har antalet kränkningsanmälningar minskat. Under 2016 fanns 

2 306 barn och elever och det inkom 247 anmälningar, varav 148 avser 

pojkar och 88 flickor. Under 2015 fanns 2 118 barn och elever och det in-

kom 271 anmälningar, varav 117 avser pojkar och 65 flickor. 

 

Fredsdalsskolan och Korsavadsskolan har särskilt stärkt sina främjande 

och förebyggande insatser eftersom elevantalet ökat väsentligt samt att 

Fredsdalsskolan är nystartad. 

 

Eftersom kränkningarna i Skolområde Nord väsentligt har minskat, har 

barn- och utbildningsnämnden särskilt frågat om Rättighetsbaserad skola 

(RBS) har påverkat skolornas arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling.  Sammanfattningsvis upplevs att RBS har gjort skillnad. Tro-

ligen har många olika insatser medfört att personal och elever fått bättre 

redskap för att arbeta främjande och förebyggande, vilket gett effekter 

över tid. 

 

Det saknas däremot i planerna för de flesta skolor och förskolor aktiva åt-

gärder kring alla diskrimineringsgrunderna. Utbildning kommer att ge-

nomföras under 2017 för att stärka detta arbete. 

 

Barngrupperna Blåvinge har enligt utvärderingarna uppskattats mycket av 

barnen. Under 2017 kommer en kartläggning att genomföras i syfte att un-

dersöka möjligheterna att utöka gruppverksamheten. Medel har beviljats 

från sociala investeringsfonden om 116 000 kr för detta ändamål. Om kart-

läggningen visar på ett utökat behov, kommer en ny ansökan om medel ur 

den sociala investeringsfonden inges för att möjliggöra en utökning i pro-

jektform. 

 

Socionom från Centrala elevhälsan påbörjade arbetet i förskolan under vå-

ren. Den extra socionomen i förskolan arbetade under hösten men har 

lämnat sin tjänst. Hur denna tjänst framöver ska utformas bör utvärderas 

under 2017.  
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3. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör 

dem 

 

I upprättandet av barnkonsekvensanalyserna under punkt 1, har eleverna 

fått ge sina åsikter och åsikterna har blivit beaktade. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde en egen attitydundersök-

ning 2015 bland elever i åk 5 och 8. Generellt visade denna undersökning 

samma tendenser som SKL:s Öppna jämförelser. Eleverna i årskurs 5 är 

mer positiva än i årskurs 8, men sammanfattningsvis visar resultaten att 

eleverna trivs, känner sig trygga i skolan och upplever att de vuxna bryr 

sig om dem. De anger att de i hög grad vet vad de ska kunna för att nå må-

len och känner att de får hjälp och stöd om de behöver. 

 

Varje skolområde har klass- och elevråd för att lyssna in elevernas åsikter. 

Det finns även andra forum på olika skolor som till exempel fritidsråd, 

matråd, podd och trivselgrupp. Eleverna har  även varit delaktiga i upprät-

tande av skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling.  

  

Gymnasieskolan Nova Academy har ett särskilt elevparlament, där mer än 

hälften av eleverna ingår. Eleverna har då möjlighet att påverka alla beslut 

som tas inom skolan. Inför varje parlament genomför rektor en enkätun-

dersökning kring frågor om trivsel, undervisning samt aktuella frågor som 

behöver belysas. På skolan har pedagogerna i huvudsak temaundervisning 

där fem till sex ämnen samplaneras tillsammans med eleverna och efter 

varje termin utvärderar eleverna undervisningen. 

  

Även vid Naturskolan Österlen har elever getts möjlighet att påverka 

undervisningens innehåll. 

 

Ett av barn- och utbildningsförvaltningens prioriterade utvecklingsområ-

den är Betyg och bedömning, där elevernas åsikter och inflytande särskilt 

beaktas i den formativa bedömningen. 

 

Under hösten har en inflytandegrupp bildats, där varje skolenhet represen-

teras. Denna grupp ska arbeta med att utöka inflytandet inom buf. 

 

 

http://www.simrishamn.se/
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UTVÄRDERING 

I barnkonsekvensanalyserna har barnens åsikter beaktats och inneburit att 

beslut delvis följt deras åsikter. Buf ska i resursfördelningsmodellen i en-

lighet med elevernas åsikter, se över möjligheten att ansöka om resurser 

för att utveckla pedagogiska metoder. Buf har fått ytterligare resurser från 

Skolverket i projektet ”Nyanländas lärande”. Vidare har buf tillsammans 

med Rädda barnen i Region Syd, ansökt om resurser från Allmänna Arvs-

fonden för att stärka barnens rättigheter inom buf.  

 

I barnkonsekvensanalysen gällande IKT-strategin har eleverna lyft fram att 

det är viktigt att varje elev har sin egen dator eftersom tillgängligheten an-

nars begränsas. Samtliga skolenheter har arbetat och kommer att fortsätta 

arbeta med digitaliseringens möjligheter för att anpassa undervisningen ef-

ter elevernas behov och varje elev har tillförsäkrats ett eget digitalt verk-

tyg.  

 

I barnkonsekvensanalysen angående skolorganisation har elevernas åsikter 

helt stämt överens med det alternativ som föreslagits i enlighet med bar-

nens bästa.  Även i barnkonsekvensanalysen gällande Gröna nyckeln be-

kräftade eleverna utredningens förslag.  

 

I utformandet av Sommarkulturskolans barnkonsekvensanalys hämtades 

barns åsikter från kommunens barnkonsekvensanalys i frågan integration 

flyktingbarn. Där fanns en uttalad önskan från de nyanlända barnen att 

umgås mer med de svenskfödda och ta del mer av deras fritidsintressen. 

Vidare har barns åsikter tagits fram i de vardagliga mötena med barn på 

Kulturskolan.  

Barn- och utbildningsnämnden har under året som nämndsmål beslutat att 

utöka elevinflytandet. Inflytandegruppens representanter har varit ute på 

skolenheterna och lyssnat på elevers åsikter kring elevinflytande. Dessa 

synpunkter kommer att hanteras som en nulägesbeskrivning att utgå ifrån 

när bedömning ska göras 2018 om elevinflytandet har ökat under 2017. 
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4. Barn ska få kunskap om sina rättigheter 

 

Förskolorna och skolorna har i olika omfattning arbetat med att ge barn 

och elever kunskap om sina rättigheter. Simrislundsskolan har kontinuer-

ligt fortsatt arbetet med barnkonventionen som ett främjande arbete på 

skolan.  

 

UTVÄRDERING 

Eftersom barnkonventionen ingår i läroplanerna informerar lärare om 

denna. Samtliga kuratorer och socionomer ute på skolorna har kunskap om 

barnkonventionen och använder denna i sitt arbete. Det är dock viktigt att 

detta arbete under 2017 intensifieras så att alla elever har kännedom om 

sina rättigheter. Buf har ansökt om medel från Allmänna Arvsfonden för 

att arbeta med barnens rättigheter. Se punkt 3. Under 2017 kommer tjäns-

ten som lokal barnombudsman att vara tillsatt. 

 

 

5. Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt 

föräldraskap 

 

Centrala elevhälsan och socialtjänsten har genomfört fyra grupputbild-

ningar samt åtta individuella utbildningar i kursen Aktivt Föräldraskap (2-

12 år) med sammanlagt 47 föräldrar. Utbildningen Barn i föräldrars fokus 

(BIFF) har genomförts med sammanlagt 13 föräldrar.  

 

Under 2016 har åtta nya gruppledare utbildats.  

 

UTVÄRDERING 

Vad avser kurserna i Aktivt Föräldraskap och BIFF, är de allra flesta för-

äldrarna mycket nöjda och upplever att de fått ett ”lugn” i sin föräldraroll. 

De upplever att de har fått fler verktyg och att de har fått möjlighet att till-

sammans med andra fått diskutera olika infallsvinklar kring föräldrarollen. 

De allra flesta uttrycker även tacksamhet att grunden i föräldrautbildning-

en bygger på relationer och inte straff och belöningar. 

 

Fler utbildade gruppledare innebär att fler grupper kommer att kunna 

starta. Det kommer också att innebära en större flexibilitet när det gäller 

att erbjuda olika tider för grupperna. Vidare finns ett behov av kurs för ny-

http://www.simrishamn.se/
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anlända barns föräldrar, varför det under 2017 kommer att starta en kurs 

för arabisktalande.  

 

 

6. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets 

rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter 

All personal inom kommunen (med undantag från vårdpersonal inom so-

cialtjänsten) har av lokal barnombudsman under 2014-2015 fått en halv-

dags grundutbildning i barnets rättigheter. De politiska nämnderna, kurato-

rer, rektorer, förskolechefer, Elevhälsans Centrala stödteam och särskolans 

personal har även fått vidareutbildning kring bl.a. upprättande av barnkon-

sekvensanalyser och metoder att lyssna på barn. Under 2016 har nyan-

ställda fått en halvdags grundutbildning i barnets rättigheter. 

  

Grundskolan har under läsåret 2015/2016 genomfört utbildningsinsatser 

Barn gör rätt om de kan, vilket är ett samverkansprojekt med SÖSK-

kommunerna. Detta arbete har fortsatt under hösten 2016. Elevhälsan har 

erbjudit föreläsningar, workshops och handledning.  

 

Centrala elevhälsan har utbildat personalen på grundsärskolan, gymnasie-

särskolan och Korsavadsskolan i Aktivt ledarskap i skolan (ALIS). ALIS 

är en manualbaserad utbildning i förhållningssätt och ledarskap om 18 

timmar. 

  

Personalen inom elevhälsan och särskolans personal har fått kontinuerlig 

extern handledning i sina uppdrag. 

 

UTVÄRDERING 

Genom ALIS, handledning och genom utbildningsinsatsen Barn gör rätt 

om de kan har personalen fått bättre kunskap om barns och elevers rätt att 

utvecklas och därmed getts förutsättningar att omsätta denna kunskap i 

verksamheterna. Fler pedagoger använder material och samtalsmetod från 

utbildningen Barn gör rätt om de kan.  
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7. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rät-

tigheter genom samverkan 

 

En gång i månaden har representanter från buf och inom socialtjänsten 

från Individ och familjeomsorgen (IFO) träffats för att planera och följa 

upp barn och unga som placeras i HVB-hem samt i familjehem både i 

Simrishamn och i annan kommun. 

 

Under våren 2016 har en gemensam dag för personal från buf och social-

förvaltningen genomförts med syfte att stärka samverkan mellan förvalt-

ningarna. Där beslutades att bilda en samverkansgrupp med representanter 

från socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Tanken är 

att förbättra samverkan och kommunens arbete med att förhindra och före-

bygga att barn utsätts för fysiskt och psykiskt våld. Rutiner har 2016-08-31 

upprättats för samverkan förskola/skola och socialtjänst i Simrishamn 

kommun. 

Spindelgruppen, vilken har representanter från Korsavadsskolan, Sim-

rislundsskolan, Österlengymnasiet, Barn- och ungdomsenheten och social-

tjänstens integrationsenhet, har träffats två gånger per termin.  

 

Det finns en samverkansgrupp bestående av polisen, Barn- och ungdoms-

psykiatrin (BUP), vuxenpsykiatrin och socialtjänsten, vilka har träffats re-

gelbundet. Skolan kopplas in vid misstanke om misshandel eller över-

grepp. 

 

En s.k. SOL-grupp, har träffats kontinuerligt under året. Det är en öppen 

grupp med personal från elevhälsan, socialtjänst, BUP och kuratorer från 

skolan, med syfte att skapa möjlighet till information och samverkan. 

Samverkan mellan Världens Hus, Ungdomsmottagningen och buf har in-

letts under hösten. Det har startats samtalsgrupper för elever från högsta-

diet.  

 

UTVÄRDERING 

De gemensamma rutinerna för samverkan behöver under 2017 utvärderas 

för att fortsatt kunna utveckla samarbetet med det gemensamma syftet att 

stärka barnets rättigheter i kommunen. 

 

http://www.simrishamn.se/
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8. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut 

och prioriteringar som rör barn 

 

De beslut som tagits med en barnkonsekvensanalys som beslutsunderlag, 

har beaktat forskning och kunskap i de aktuella frågorna samt beaktat 

barns egna synpunkter. 

 

9. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån 

ett barnrättsperspektiv 

 

För att på något sätt kunna utvärdera om det har blivit bättre eller sämre 

för barn jämförs statistik från barnbokslutet 2015. 

 

Sammanfattningsvis har elevernas resultat under 2016 förbättrats och 

skillnaden mellan flickors och pojkars resultat har minskat. Enligt barn- 

och utbildningsförvaltningens statistik uppnådde 75 % av alla elever läså-

ret 2014/2015  kunskapskraven i alla ämnen i grundskolan, varav 85 % var 

flickor och 66 % pojkar. 87 % av eleverna var behöriga till ett yrkespro-

gram, varav 94 % flickor och 82 % pojkar. Genomsnittligt meritvärde var 

221 poäng, varav 249 poäng för flickor och 200 poäng för pojkar. 65 % av 

eleverna på Österlengymnasiet fick gymnasieexamen. 

 

Under 2015/2016 uppnådde 83,%  av alla elever kunskapskraven i alla 

ämnen i grundskolan, varav 86 % var flickor och 80 % pojkar. 91 % av 

eleverna var behöriga till ett yrkesprogram, varav 91 % flickor och 90 % 

pojkar. Genomsnittligt meritvärde var 244 poäng, varav 257 poäng för 

flickor och 225 poäng för pojkar. Skillnaden mellan flickors och pojkars 

resultat har från förra året minskat med c:a 27 meritpoäng. 67 % av ele-

verna på Österlengymnasiet fick gymnasieexamen. 

 

Enligt Barnombudsmannens statistik Max 18 har år 2014 i Simrishamn 

kommun, elva ungdomar mellan 15-17 år lagförts för brott. Under 2015 

har sexton ungdomar lagförts för brott. 

 

Av kommunens totala resurser om 964 177 000 kr har kommunen fördelat 

sammanlagt 348 108 000  kr på resurser för barn och unga eller 36,1 % av 
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kommunens totala resurser. År 2015 fördelades sammanlagt 36,7% av 

kommunens resurser för barn och unga.  

 

Summan 348 108 000 kr ( år 2015: 342 855 000kr) har fördelats enligt föl-

jande.                        

- 322 924 000 kr (år 2015: 319 602 000 kr) till barn- och utbildnings-

nämnden med undantag från nämnden, förvaltningskontoret och vux-

enutbildningen,  

- 20 232 000 kr (år 2015: 19 020 000 kr) till socialnämnden avseende 

barn och unga inom IFO,  

- 4 751 000 (år 2015: 3 883 000 kr) till kultur- och fritidsnämnden avse-

ende Ungdomens hus samt   

- 201 000 (år 2015: 350 000 kr) till kommunstyrelsen avseende Lokal 

barnombudsman. Tjänsten har under del av 2016 varit vakant. 

  

Buf har på olika sätt arbetat för att ge barn och elever en likvärdig utbild-

ning och att alla har rätt att utvecklas i möjligaste mån. Genom den nya re-

sursfördelningsmodellen inom grundskolan har även elever i de kommu-

nala skolorna rätt till tilläggsbelopp om de har omfattande behov av sär-

skilt stöd. Under läsåret 2016/2017 har tilläggsbeloppen totalt uppgått till 

8 250 000 kr. Dessa har fördelats mellan 48 pojkar och 22 flickor. 

 

Buf har för att få en mer likvärdig utbildning satsat 1 926 000 kr på skol-

datorer/Chromebooks för att tillgodose att alla elever har tillgång till ett 

eget digitalt verktyg. Vidare har en inventering av alla förskolors och sko-

lors inomhusmiljö gjorts och utifrån denna har en plan för investeringar 

upprättats. Detta har under 2016/2017 inneburit att förskolan Solrosen fått 

resurser om 130 000 kr och Gärsnäs skola om 360 000 kr. Piratenskolan är 

den skola som under 2017 därefter kommer att prioriteras. 

 

UTVÄRDERING 

Skolresultaten har förbättrats och skillnaden mellan pojkars och flickors 

resultat har minskat. Detta beror sannolikt på att medvetenheten hos peda-

gogerna har ökat samt att forskning visar att digitaliseringen gynnar poj-

karnas lärande. De är dock svårt att avgöra på vilket sätt barnkonsekvens-

analyserna har påverkat resultaten. 
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Fördelningen av tilläggsbelopp visar att det är mer än dubbelt så många 

pojkar än flickor som får särskilt stöd. Det bör vidare analyseras om pojkar 

har mer omfattande behov eller om behoven ser olika ut för pojkar och 

flickor. 

  

En barnkonsekvensanalys har legat till grund för satsningar inom IKT och 

att elever får en egen dator. Barnkonsekvensanalysen kommer att konse-

kvensutvärderas under 2017. 

  

Det är fler ungdomar som har lagförts. Samtidigt har invånarantalet ökat, 

varför det är svårt att avgöra om ungdomar generellt mår sämre än tidi-

gare. Dock har det ökade antalet elever inom kommunen inneburit att in-

satser kring främjande och förebyggande arbete har stärkts på främst 

Fredsdalsskolan och Korsavadsskolan. 

 

En minskning av kommunens totala resurser har skett. Detta är viktigt att 

beakta även om minskningen kan betraktas som försumbar. 

 

 

Utvärderingarna enlig ovan bör beaktas vid planering av verksamhet och finansie-

ring som behövs för 2018 för att stärka barnets rättigheter. 

 

Barnkonsekvensanalyserna kommer att utvärderas separat under 2017. 

 

 

 

Ewa Kristensson 

Barn- och utbildningschef
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