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Barnbokslut år 2017 för barn- och utbildningsförvaltningen 
Hid nr:   
 
Simrishamns kommun antog hösten 2014 en Handlingsplan för att stärka barnets 
rättigheter i Simrishamns kommun 2015-2018, www.simrishamn.se/barnombuds-
mannen. 
 
Enligt handlingsplanen ska barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och 
utvärdering av handlingsplanen ska beskrivas. Handlingsplanen utgår från riksda-
gens strategi från 2010 att stärka barnets rättigheter i Sverige, vilken innehåller 
nio principer. Nedan beskrivs under varje princip vad barn- och utbildningsför-
valtningen har genomfört under året samt en kort utvärdering. 
  
Syftet med barnbokslut i en kommun är att kunna visa på vilket sätt barn och unga 
har fått det bättre eller sämre i verksamheterna. Det ger kommunen även möjlig-
het att åstadkomma en mer långsiktig planering för att kunna utveckla verksam-
heterna och ha en god ekonomisk framförhållning inför kommande år.  
 
Årets barnbokslut från barn- och utbildningsförvaltningen (nedan kallad förvalt-
ningen) är i huvudsak en beskrivning på vilket sätt förvaltningen har arbetat med 
att förbättra förutsättningarna att tillgodose barnets rättigheter. Där det har varit 
möjligt har det tagits fram uppgifter för pojkar respektive flickor. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen upprättar barnkonsekvensanalyser för att be-
akta barnkonventionen inför beslut. Metoden bygger på demokrati och inflytande 
samt eftersträvar en transparens i olika frågor för såväl medarbetare, barn, elever 
och politiker. Syftet är även att öka möjligheten till delaktighet och inflytande, 
och främja förståelsen för olika beslut. En utmaning vid upprättandet av en barn-
konsekvensanalys (bka), kan vara att man upptäcker att organisationen uppvisar 
brister som behöver förändras för att tillgodose barnets rättigheter. Se vidare 
www.simrishamn.se/barnrattsarbete . 
 
Vidare kan inhämtandet av barns och elevers synpunkter kräva ett omfattande ar-
bete när det gäller tillvägagångssättet och det behövs strukturer för att säkerställa 
inflytandet på ett tillfredsställande sätt. Därför har förvaltningen bildat en s.k. in-
flytandegrupp bestående av en representant från varje skolenhet (personal). Denna 
grupp träffas regelbundet och har bl.a. som ansvar att ta in elevernas synpunkter i 
samband med de olika barnkonsekvensanalyser som förvaltningen upprättar.  
 
En positiv konsekvens är också att förvaltningen fått en mer transparent budget-
process och en säkrare ekonomisk styrning som ger bättre förutsättningar att till-
godose barnets rätt till en likvärdig utbildning. 
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1. Beslut som rör barn ska utformas i överensstämmelse med 
barnkonventionen 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2016 och 2017 upprättat ett flertal 
barnkonsekvensanalyser och konsekvensutvärderingar på såväl övergripande nivå 
som på individnivå. Bka:er på övergripande nivå finns att hämta på www.sim-
rishamn.se/barnombudsmannen/barnrattsarbete. 
 
Under 2017 har följande bka:er och konsekvensutvärderingar upprättats: 
 
1.1 Konsekvensutvärdering av IKT-strategi 2017–2018  
1.2 Barnkonsekvensanalys i frågan om rutiner – för att upprätthålla en likvärdig 

utbildning och tillgodose barnens och elevernas rättigheter.  
1.3 Barnkonsekvensanalys SommarKulturskola 2017 
1.4 Barnkonsekvensanalys inför resursfördelning inom förskolan 
1.5 Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs 

skola 
1.6 Barnkonsekvensanalys resursfördelningsmodell grundskola 

 

1.1 Konsekvensutvärderingen av barnkonsekvensanalysen IKT-strategi 
2017–2018 
 

Syftet med IKT-strategin är att ge alla barn och elever en likvärdig utbildning och 
en möjlighet att utveckla en digital kompetens samt att använda resurserna på 
mest effektiva sättet. I utvärderingen bedömdes att denna strategi sannolikt har 
stärkt barnens rättigheter enligt barnkonventionen och givit bättre förutsättningar 
för eleverna att utveckla digital kompetens. 

Eleverna har fått ge sina synpunkter enligt artikel 12, och detta har tillfört ärendet 
väsentligt mer kunskap. Om förbättringarna gällande elevernas resultat hänger 
samman med deras ökade digitala kompetens, är för tidigt att påvisa och kommer 
att analyseras ytterligare. Strategin kommer under 2018 återigen att utvärderas, 
varvid buf ånyo kommer att inhämta elevernas synpunkter. 
 
1.2 Barnkonsekvensanalys i frågan om rutiner – för att upprätthålla en lik-
värdig utbildning och tillgodose barnens och elevernas rättigheter. 
 
Utifrån elevernas synpunkter som inhämtats av inflytandegruppen ändrades 
många av tidigare formulerade beslut. Det framkom också att eleverna upplevt sig 
kränkta i omklädningsrum och i duschrum. Därför bildade förvaltningen en s.k. 
antidiskrimineringsgrupp bestående av en representant från varje skolenhet. 
Denna grupp arbetar nu förebyggande mot diskriminering och kränkande behand-
ling. Vidare planeras att genomföra ett större gemensamt projekt med anknytning 
till MeToo-rörelsen. 
 
Kontakt togs även med samhällsbyggnadsförvaltningen för en översyn och even-
tuell ombyggnad av duschar och omklädningsrum. 
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1.3 Barnkonsekvensanalys SommarKulturskola 2017 
 
Bka:er har genomförts inför Sommarkulturskolan 2016 och 2017. I konsekvensut-
värderingen framkom att personalen anser att bka:en gett ett viktigt verktyg för att 
skapa sig en genomtänkt bild och struktur över projektet samt fått åtgärder och be-
slut att utgå från ett barnperspektiv. Fr.o.m. 2018 kommer SommarKulturskolan 
att bli en del av den ordinarie verksamheten, då man bland annat kunnat se posi-
tiva effekter av den samt att den når alla barn i kommunen, oavsett socioekono-
misk bakgrund.  
 
Kulturpedagogiska enheten (KPE) fick mottaga Region Skånes kulturpalett 2017 
med prissumman 100 000 kronor för sitt arbete med, för och av barn och unga. I 
sin motivering pekar Region Skåne på att KPE låter barns- och ungas rättigheter 
leda verksamheten framåt.  Man nämner också på att KPE startat ett stort utveckl-
ingsarbete med sommarkulturskolan för att nå nya målgrupper. 
 
1.4 Barnkonsekvensanalys inför resursfördelning inom förskolan 
 
Bka:ens kartläggning av verksamheten visade att det inte fanns tillräckligt un-
derlag att upprätta en resursfördelningsmodell. Det framgick att förskolorna inte 
var likvärdiga utifrån personal, barngrupper, pedagogik, barn med särskilda be-
hov, utländsk bakgrund samt socioekonomiska faktorer. Det framgick även att 
förskolorna borde kunna samordnas på ett bättre sätt samt att varje chef hade an-
svar över för många anställda.  
 
Ett förändringsarbete inleddes därför och förvaltningschefen fattade beslut om att 
göra en organisationsförändring och att anställa ytterligare en förskolechef samt ta 
stöd av en extern konsult, för att genomlysa hela förskolans organisation. 
 
Under 2018 planerar förvaltningen att slutföra bka:en i syfte att pröva vad som är 
barnets bästa gällande resursfördelningsmodell för förskolorna i Simrishamns 
kommun. 
 
1.5 Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt 
Olofs skola 
 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslutade att en barnkonsekvensanalys 
skulle upprättas med anledning av Sankt Olof:s föräldraförenings skrivelse till 
BUN 2016-11-15. Föräldraföreningen anmodade att Sankt Olof:s skola skulle utö-
kas från en F–3 skola till en F–6 skola.  
 
Enligt artikel 3 och 12 samt 1 kap. 10 § skollagen (2010:800) ska barnets inställning 
klarläggas, så långt det är möjligt. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets mognad och ålder. Vid upprättandet av bka:en bedömde förvaltningen 
att det fanns en risk att barn blev inblandande i en eventuell intressekonflikt mel-
lan vuxna. Av etiska skäl valde förvaltningen därför att avstå från barn- och elevsam-
talen. Förvaltningen bedömde även att barnen genom sina vårdnadshavare fick sin 
röst hörd. Ur ett barnperspektiv är det viktigt att inte utsätta barn för press. För-
valtningen ansåg dock att det skulle varit av stort intresse att ta del av barnens per-
spektiv utifrån vilka prioriteringar i frågan som är att föredra. Frågan är ännu inte 
avgjord. 
 
 



 
1.6 Barnkonsekvensanalys resursfördelningsmodell grundskola 
 
Barn- och utbildningsnämnden tog 2016-04-05 beslut om en ny resursfördelnings-
modell gällande grundskolan i enlighet med upprättad barnkonsekvensanalys. 
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.  
 
Konsekvensutvärderingen som skulle genomförts under 2017 har skjutits upp ef-
tersom det bedömts att det krävs mer underlag för att kunna utvärdera modellen. 
Förvaltningen kan dock konstatera att antalet ansökningar om tilläggsbelopp för-
delar sig jämt över skolorna men att totalkostnaden på de mindre skolenheterna 
blir dyrare. Detta beror sannolikt på att de mindre skolenheterna inte har den s.k. 
stordriftsfördelen, som de större skolenheterna i tätorten har. Se vidare under 
punkt 8. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-01-25 om att en extra er-
sättning/elev ska utgå till små enheter under förutsättning att elevantalet understi-
ger 50 elever. 
 
UTVÄRDERING 
 
Personal och politiker har genom upprättandet av ett flertal övergripande bka:er 
fått en fortsatt ökad kunskap om vad barnperspektiv/barnrättsperspektiv innebär 
samt vikten av att upprätta barnkonsekvensanalyser vid viktiga beslut som berör 
barn.  
 
Samtliga skolor har upprättat bka:er på individnivå som sannolikt har stärkt bar-
nets rättigheter. Det har inneburit ett omfattande arbete för enheterna och även 
medfört beslut om förändringar i organisationen. Bka är därmed även ett redskap 
för att få syn på områden som behöver förändras. 
 
I samtliga bka:er 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 elever-
nas rätt till en likvärdig utbildning och stärkt kvaliteten på beslutsunderlaget. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2017 fortsatt att utveckla arbetet 
med att se barnets/elevens behov och rättigheter ur ett helhetsperspektiv genom 
utbildningsinsatser i kommunen och upprättande av nya barnkonsekvensanalyser.  
 
Genom barnkonsekvensanalyserna har framförallt barnkonventionens grundprin-
ciper beaktats. Utredningarnas syfte har bland annat varit att säkerställa  
 

- likvärdighet enligt artikel 2 
- barnets rätt till utveckling enligt artikel 6,  
- barnets rätt till inflytande enligt artikel 12, 
- att barnets bästa enligt artikel 3 analyseras.  

Utifrån denna barnsyn har barnkonsekvensanalyserna kommit med förslag som 
samtliga har legat som underlag för beslut. 
 
Därmed har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att uppfylla målen i 
Handlingsplanen för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–



2018 under punkt 1, att beslut och ärenden ska bedömas ur ett barnperspek-
tiv/barnrättsperspektiv samt gjort barnkonsekvensanalyser i viktiga beslut som rör 
barn. 
 
2. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla 
sammanhang 
 
Alla skolor och förskolor har i enlighet med skollagen upprättat en plan mot dis-
kriminering och kränkande behandling.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen ge-
nomfört fyra Blåvinge-barngrupper för sammanlagt 20 barn i åldrarna 8–12 år. 
Detta innebär en ökning med 10 barn jämfört med föregående år. Blåvinge är ett 
stöd- och utbildningsprogram för utsatta barn i åldrarna 8–12 år. De träffas under 
16 tillfällen under en termin. Vid kö till grupperna har enskilda samtal genomförts 
med barnen som en förberedelse till gruppverksamheten. För förvaltningens eko-
nomi har verksamheten inneburit en kostnad på cirka 500 000 kr, vilket motsvarar 
kostnaden för en heltidstjänst. 
 

Under hösten har fem ungdomar deltagit i Känslogruppen. Syftet med gruppen är 
att skapa medvetenhet om sina egna och andras känslor och hjälpa unga till men-
tal närvaro samt stärka deras självkänsla.  

Handlingsplan mot våldbejakande extremism antogs i kommunfullmäktige under 
andra halvan av 2017 och gäller fram till 2020. Den lokala lägesbilden avgör vilka 
aktiviteter som Simrishamns kommun bör vidta i sitt förebyggande arbete. 
Samordnare för Simrishamns kommun är en säkerhetschef. Till sin hjälp har sä-
kerhetschefen en risk- och sårbarhetsanalysgrupp (RSA). Arbetet sker i samver-
kan på lokal och nationell nivå, verksamheter inom det civila samhället och den 
privata sektorn. Samtliga förvaltningar har inom sina respektive områden ett an-
svar att arbeta med frågor kring våldsbejakande extremism. Förvaltningarna har 
också ansvar för att tillräckliga resurser avsätts för förebyggande insatser som en 
del av det befintliga arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. 
 
Förskolorna arbetar främjande och förebyggande särskilt med projektet Bygga 
broar med stöd av socialtjänsten. Ett antal nyckelpersoner har bland annat fått ut-
bildning i metoder att förstå och integrera andra kulturer.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde i november 2017 en egen attityd-
undersökning som omfattar alla elever från förskoleklass – årskurs 3 gymnasiet. 
Enkäten utgår från Skolinspektionens enkät. Vad avser studiero och trygghet var 
frågorna:  Jag har studiero på lektionerna och Jag känner mig trygg i skolan. Re-
sultatet för årskurs 5 avseende studiero var 6,4 (riket 6,2), vilket är en förändring 
med - 0,7 från tidigare läsår. Resultatet för årskurs 9 var 5,5 (riket 5,3), vilket är 
en förändring med + 0,5. Resultatet för årskurs 5 avseende trygghet var 8,0 (riket 
8,2), vilket är en förändring på - 0,6) från tidigare läsår. Resultatet från årkurs 9 
var 7,7 (riket 7,9), vilket är en förändring med + 0,1. Nästa läsår är det möjligt att 
göra en jämförelse över alla årskurser. 
 
Verksamheten vid Naturskolan Österlen syftar till att öka elevers fysiska och psy-
kiska välbefinnande genom naturupplevelser och utomhuspedagogik. Syftet är 



även att stärka barn och elever som tänkande individer och ge dem verktyg för att 
bidra till en hållbar utveckling. Under 2017 har 1387 barn och unga besökt Natur-
skolan. Detta kan jämföras med 2016 då 776 barn och unga besökt naturskolan. 
Inför 2018 öppnar kommunen upp Naturskolan för fristående verksamheter inom 
och utom kommunen. 
 
UTVÄRDERING  
 
Totalt har antalet kränkningsanmälningar ökat. Under 2017 fanns 2 351 barn och 
elever och det inkom 302 anmälningar, varav 166 avser pojkar och 131 flickor. 
Under 2016 fanns 2 306 barn och elever och det inkom 247 anmälningar, varav 
148 avser pojkar och 88 flickor. Detta kommer att analyseras under 2018 i förvalt-
ningens SKA-arbete. Ökningen kan även ha sin förklaring i att personalen ökat sin 
kunskap och medvetenhet kring dessa frågor, vilket medfört fler anmälningar. 
Förvaltningen bedömer att skolorna följer huvudmannens Handlingsplan för ge-
nomförande av 6 kap 10 § Skollagen (2010:800). 

 
Barngrupperna Blåvinge har enligt utvärderingarna uppskattats mycket av barnen. 
Under 2017 har en kartläggning genomförts i syfte att undersöka möjligheterna att 
utöka gruppverksamheten. Kartläggningen har visat på ett utökat behov, och en ny 
ansökan om medel ur den sociala investeringsfonden har upprättats. 
 
Därmed har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att uppfylla målen i 
Handlingsplanen för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–
2018 under punkt 2, att förebygga att barn och unga utsätts för fysiskt och psy-
kiskt våld och säkra att åtgärder sätts in till stöd och skydd.  
 
3.Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor 
som rör dem 

 
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 upprättande av skolornas pla-
ner mot diskriminering och kränkande behandling.  
 
Förvaltningens övergripande inflytandegrupp har varit ute på skolenheterna och 
lyssnat in elevers åsikter inom flera frågor som beaktats i barnkonsekvensana-
lyser, se under punkt 1.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde i november 2017 en egen attityd-
undersökning vilken utgår från Skolinspektionens enkät. Vad avser delaktighet 
och inflytande var frågan På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket 
sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter. Resultatet för årkurs 5 var 7,1 (riket 
6,5), vilket är en förändring med 
 + 0,6. Resultatet för årskurs 9 var 6,1 (riket 5,3), vilket är en förändring med  
+ 0,9. 
 
Arbetet med att analysera, bearbeta och återkoppla resultatet från såväl förvalt-
ningens egna samt skolinspektionens enkät till elever ska vidareutvecklas inom ra-
men för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete (SKA). Inflytandegruppen har 
som ett stöd i detta arbete tagit fram en dokumentationsmall vilken kan användas 



på exempelvis mentorstid då eleverna väljer temaområden som intresserar dem för 
att säkerställa elevinflytande i såväl analys som planerade förbättringsåtgärder. 
 
Särskolan har ett välutvecklat och strukturerat arbetssätt kring elevinflytande. 
Varje läsår intervjuar kurator samtliga elever om samma teman som förvaltning-
ens enkät berör. Elevernas åsikter samlas in, sammanställs och presenteras för 
särskolans trivselgrupp. Gruppen analyserar och skapar därefter en handlingsplan. 
 
UTVÄRDERING 
 
Barn- och utbildningsnämnden har som nämndsmål att utöka elevinflytandet. 
 
I bka:er har elever, med ett undantag, fått möjlighet att uttrycka sina åsikter. Dessa 
har beaktats och många beslut har förändrats samt inneburit förändringar och åt-
gärder. Därmed har eleverna fått ett reellt inflytande. I det systematiska kvalitets-
arbetet kommer under 2018 elevinflytandet att analyseras. Inflytandegruppen 
kommer att fortsätta med arbetet att utveckla elevinflytandet.  
 
I arbetet med förvaltningens attitydundersökning framkom att förvaltningen i 
högre utsträckning bör planera elevernas delaktighet. Förvaltningen behöver 
skapa bättre förutsättningar för att eleverna ska få stöd av lärarna att förstå frågor 
och begrepp. Samtidigt som lärarna bör verka för att minimera vuxenpåverkan på 
elevernas svar. Inför genomförandet av nästa attitydundersökning 2018, arbetar 
inflytandegruppen tillsammans med utvecklingsledarna fram ett förslag på arbets-
gång för lärare och rektorer i syfte att säkerställa elevernas delaktighet i alla steg i 
processen. 
 
Därmed har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att uppfylla Barn- och 
utbildningsnämndens mål samt målen i Handlingsplanen för att stärka barnets 
rättigheter i Simrishamns kommun 2015–2018 under punkt 3, att samtliga verk-
samheter ska utifrån sina förutsättningar utarbeta arbetssätt att lyssna in barn/unga 
åsikter i frågor som berör dem. Modeller för medinflytande och delaktighet för 
barn och unga har utformats. 
 
4. Barn ska få kunskap om sina rättigheter 

 
Eftersom barnkonventionen ingår i läroplanerna informerar pedagogerna om 
denna i sin undervisning. Även samtliga kuratorer och socionomer ute på skolorna 
har kunskap om barnkonventionen och använder denna i sitt arbete. 
 
Därmed har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att uppfylla målen i 
Handlingsplanen för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–
2018 under punkt 4. Det är dock viktigt att detta arbete intensifieras även under 
2018 så att alla elever har kännedom om sina rättigheter. Detta gäller såväl i en-
skilda ärenden som i frågor där barn som kollektiv är berörda. 
 
5. Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas 
stöd i sitt föräldraskap 

 

Centrala elevhälsan och socialtjänsten har genomfört fem grupputbildningar, 
varav två på arabiska med tolk, samt elva individuella utbildningar i kursen Aktivt 



Föräldraskap (2-12 år) med sammanlagt 44 föräldrar. Utbildningen Barn i föräld-
rars fokus (BIFF) har genomförts med sammanlagt fyra föräldrar. Elevhälsan har 
även under året arrangerat en nätverksdag för gruppledare i Sverige, i syfte att ut-
byta erfarenheter och utveckla föräldrastödsverksamheten.  

 

UTVÄRDERING 
 
Det har visat sig allt svårare att nå ut till tonårsföräldrar i kommunen. Samma 
trend är tydlig i vårt Skåne-nätverk. Vi behöver hitta nya vägar att nå ut till föräld-
rar, exempelvis genom att synas på sociala medier och utveckla digitala verktyg.  
 
Vad avser kurserna i Aktivt Föräldraskap och BIFF, är de allra flesta föräldrarna 
fortsatt nöjda. Behovet av arabisktalande gruppledare har ökat. Under 2018 kom-
mer verksamheten erbjuda riktade utbildningar till klasser eller grupper i syfte att 
nå ut i fler sammanhang.  
 
Därmed har förvaltningen arbetat med att uppfylla målen i Handlingsplanen för 
att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–2018 under punkt 5, 
att erbjuda föräldrar stöd i sin föräldraroll. Arbetet med att ge information till för-
äldrar om barnets rättigheter behöver dock vidareutvecklas. 
 
6. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om 
barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verk-
samheter 
 
Under 2017 har förvaltningen ordnat ett flertal utbildningstillfällen om upprät-
tande av bka:er, inflytande och om tilläggsbelopp för elever med särskilda behov. 
Tove Kjellander, barnrättsexpert, utbildade under en heldag alla skolledare samt 
deras elevhälsopersonal om elevinflytande.  
 
Centrala Elevhälsan har vid ett antal tillfällen bjudit in till öppet hus med föreläs-
ningar och workshops i syfte att öka personalens kompetens samt stärka barnets 
rätt till stöd.  
 
All nyanställd personal inom förvaltningen har under 2017 av Simrishamns kom-
muns lokal barnombudsman fått en halvdags grundutbildning i barnets rättigheter.  
 
Förvaltningen har också under året utbildat två personer till barnrättsstrateger i 
Kommunförbundet Skånes regi. Ytterligare två personer ska utbildas under 2018, 
för att säkerställa att förvaltningen i möjligaste mån bevakar att barnets rättigheter 
beaktas i alla processer.  
Förvaltningens tre utbildade barnrättsstrateger har deltagit i Kommunförbundet 
Skånes nätverksträffar med regionens barnrättsstrateger. 
 
Förvaltningen har också under året vid flera tillfällen fått möjlighet att sprida sitt 
barnrättsarbete. Förvaltningens personal har bland annat deltagit som föreläsare på 
Almedalen, SETT-mässan och i Barnombudsmannens (i Sverige) webbinarium. 
Förvaltningen har dessutom regelbundet blivit kontaktad av andra kommuner för 
att få information om hur man kan arbeta med barnrättsfrågor. 
 



All personal inom förskolan har under året fått utbildning i 6 kap. skollagen 
(2010:800) om diskriminering och kränkande behandling. Detta arbete behöver 
implementeras i större utsträckning under 2018. 

  
Centrala elevhälsan har under det gångna året utbildat personalen på Korsavads-
skolan i Aktivt ledarskap i skolan (ALIS) samt haft uppföljande workshops med 
personal som tidigare gått utbildningen. ALIS är en manualbaserad utbildning i 
förhållningssätt och ledarskap om 18 timmar. Under 2017 har ytterligare tre 
gruppledare utbildats. 

  
UTVÄRDERING 
 
Genom olika utbildningsinsatser har personalen fått mer kunskap om barnets rät-
tigheter och omsatt denna kunskap i verksamheten.  
 
Därmed har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att uppfylla målen i 
Handlingsplanen för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–
2018 under punkt 6, att erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling i barnrätt.   
 
7. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka bar-
nets rättigheter genom samverkan 

 
En gång i månaden har representanter från barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialtjänstens Individ -och familjeomsorg (IFO) träffats för att planera och följa 
upp barn och unga som placerats i HVB-hem samt i familjehem både i Sim-
rishamn och i andra kommuner. 

 
Spindelgruppen, vilken har representanter från Korsavadsskolan, Simrislundssko-
lan, Österlengymnasiet, Barn- och ungdomsenheten och socialtjänstens integrat-
ionsenhet, har träffats två gånger per termin.  

 
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. 
 
Vid så kallade SIP-möten träffas berörda aktörer runt barnet för att samverka, vil-
ket har skett i större uträckning än tidigare år. 
 
En handbok har upprättats gällande samverkan mellan barn- och utbildningsför-
valtningen och socialförvaltningen. Denna handbok behöver kontinuerligt utvär-
deras för att fortsätta kunna utveckla samarbetet med det gemensamma syftet att 
stärka barnets rättigheter i kommunen. 
 
UTVÄRDERING 
 
Samarbetet med framförallt socialförvaltningen har utvecklats. Samarbete behöver 
dock alltid utvecklas för att möjliggöra en helhetssyn på barnet och tillgodose bar-
nets rättigheter. Barn- och utbildningsförvaltningen har en representant i kommu-
nens barnteam som regelbundet träffats för att gemensamt utveckla barnrättsar-
betet. 
 



Därmed har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att uppfylla målen i 
Handlingsplanen för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–
2018 under punkt 7, att samverka och delta i kommunens barnteam.  
 
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 be-
aktat forskning, statistik och kunskap i de aktuella frågorna samt beaktat barns 
egna synpunkter. Vidare har all personal erbjudits kunskapsinhämtning, se under 
punkt 6. Därmed har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att uppfylla 
målen i Handlingsplanen för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 
2015–2018 under punkt 8. 
 
9. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas 
utifrån ett barnrättsperspektiv 
 
Barnkonsekvensanalyser och så kallade konsekvensutvärderingar har upprättats, 
se ovan under punkt 1. Barns egna synpunkter kring beslut och åtgärder har då in-
hämtats. 

 
För att kunna utvärdera om det har blivit bättre eller sämre för barn jämförs sta-
tistik från barnbokslutet 2016 där det är möjligt. 
 
Inledningsvis bör nämnas att metoderna för beräkning som ligger till grund för 
den statistik som presenteras i Öppna jämförelser skiljer sig från 2016 och 2017. I 
2016 år statistik räknades ”elever med okänd bakgrund” bort från statistiken, där-
ibland elever i asyl. År 2017 inkluderas dessa elever i underlaget. Simrishamn väl-
komnade läsåret 2015/16 många nyanlända elever. Naturligt är då att resultaten i 
Simrishamns kommun sjunker eftersom det är en utmanande uppgift att på kort tid 
utveckla den språkliga förmågan som är en förutsättning för att nå kunskapskra-
ven i grundskolans senare år.  
 
Utifrån ett barnrättsperspektiv ser vi positivt på det nya sättet beräkna statistik då 
det inkluderar samtliga elever och gör det lättare att följa upp alla barns rätt till ut-
bildning och en god studiemiljö. Ett nyckeltal som blir intressant att följa mot 
denna bakgrund är ”avvikelser från beräknat modellvärde”. Modellvärdet tas fram 
av Skl och ”jämför kommuner med övriga kommuner och där hänsyn har tagits 
till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0–4 år), föräldrars utbild-
ningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 elever med okänd bakgrund”. Förenklat kan mo-
dellvärdet beskrivas som en indikator på hur väl en kommun lyckas utifrån vad 
som förväntas när elevernas bakgrund tas med i beräkningen.  
 
Positivt är att Simrishamns kommun överlag får goda siffor på hur väl vi lyckas 
med vårt kompensatoriska uppdrag och även omnämns i Skl:s redovisning som ett 
gott exempel.  
 
Utifrån ovannämnda bakgrund ser vi att elevernas meritvärde under 2017 har 
sjunkit och skillnaden mellan flickors och pojkars resultat har ökat från 32 poängs 
skillnad till 38 poäng. Enligt Öppna jämförelsers statistik uppnådde 68,9 % (2016: 
83%) av alla elever i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen i grundskolan, varav 



76,8% (2016: 86 %) var flickor och 63% (2016: 80 %) pojkar. De negativa siff-
rorna till trots ser vi att nyckeltalet ”avvikelser från beräknat modellvärde” ökar 
från 5,7 till 12 vilket är en positiv utveckling. 
  
År 2017 var 75,8% (2016: 91 %) av eleverna var behöriga till ett nationellt yrkes-
program. Fördelat på kön var 78,3% (2016: 91 %) av flickorna och 75,8% (2016: 
90 %) av pojkarna behöriga. På denna punkt ser vi en positiv utveckling gällande 
”avvikelser från beräknat modellvärde ” från 4,3 till 10,4. Genomsnittligt merit-
värde var 208 poäng (2016: 244 poäng), varav 230 poäng (2016: 257) för flickor 
och 192 poäng (2016: 225 poäng) för pojkar. Även här ökar avvikelsen från be-
räknat modellvärde i positiv bemärkelse från 14,1 till 17,9.  
 
Ett mönster som framträder i Öppna jämförelsers statistik från grundskolan är att 
trots sjunkande siffror gällande behörighet och meritvärde lyckas Simrishamns 
kommun i jämförelse med andra kommuner bättre med sitt kompensatoriska upp-
drag 2017. Inom samtliga ovannämnda nyckeltalsområden, sett till beräknat mo-
dellvärde, befinner sig Simrishamn bland de 25% bästa kommunerna i riket. Sam-
tidigt är det tydligt att fler elever inte når kunskapskraven i alla ämnen eller behö-
righet till gymnasiet, vilket är en situation som innebär stora konsekvenser för den 
enskilde eleven.  
 
Simrishamns skolor och förskolor fortsätter att systematiskt utveckla verksam-
heten utifrån prioriterade utvecklingsområden kopplade till identifierade behov 
som framkommer i analyser av resultaten. 2017/18 är dessa språk och kunskapsut-
vecklande arbetssätt (nyanländas lärande), formativt förhållningssätt, matematik, 
digitalisering och studiero. Inom ramen för de prioriterade utvecklingsområdena 
lyfts barn och elevers inflytande fram som en särskilt viktig aspekt att beakta.   
 
Förvaltningen har på olika sätt arbetat för att ge barn och elever en likvärdig ut-
bildning och att alla har rätt att utvecklas i möjligaste mån. Genom den nya re-
sursfördelningsmodellen inom grundskolan har även elever i de kommunala sko-
lorna rätt till tilläggsbelopp om de har omfattande behov av särskilt stöd. En re-
sursfördelningsmodell inom förskolorna beräknas under året att slutföras. 
 
Under läsåret 2017/18 har tilläggsbeloppen totalt uppgått till 11 065 468 mkr. 
Dessa har fördelats mellan 67 pojkar och 27 flickor. Detta kan jämföras med förra 
läsåret 2016/17 då tilläggsbeloppen totalt uppgick till 8 250 000 kr. Dessa fördela-
des mellan 48 pojkar och 22 flickor. Denna ökning hänger samman med en ökad 
medvetenhet kring vilka elever som är berättigade till tilläggsbelopp, samt att hu-
vudmannen arrangerat ett flertal utbildningstillfällen vid införandet av tilläggsbe-
loppen.  
 
Skolor och förskolor utvärderar kontinuerligt åtgärdsprogrammen.  

 
UTVÄRDERING 
 
Fördelningen av tilläggsbelopp visar fortfarande att det är mer än drygt dubbelt så 
många pojkar än flickor som får särskilt stöd. Det bör vidare analyseras i det sys-
tematiska kvalitetsarbetet om pojkar har mer omfattande behov eller om behoven 
ser olika ut för pojkar och flickor. 

  



Utvärderingarna enlig ovan bör beaktas vid planering av verksamhet och finansie-
ring som behövs för 2018 för att stärka barnets rättigheter. 
 
Det är viktigt att konsekvensutvärderingar av barnkonsekvensanalyserna genom-
förs på både övergripande nivå och på individnivå för att följa upp om barnets rät-
tigheter tillgodoses och utreda om ytterligare åtgärder behöver vidtas. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ingår i barnrättsnätverket Chri (Child right´s 
institut) på Lunds universitet. Det är av vikt att få en forskningsanknytning i syfte 
att få en evidensbaserad kunskap om vad som gör nytta för barn och elever. Vi-
dare behöver barnbokslutet utvecklas så att det kan kopplas till budgetprocessen. 
Buf har ansökt om medel från Allmänna Arvsfonden för att arbeta vidare med 
barnens rättigheter. Tyvärr avslogs ansökan men buf planerar ändå att fortsätta att 
utveckla sitt barnrättsarbete.  
 
Därmed har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att uppfylla målen i 
Handlingsplanen för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–
2018 under punkt 9, att upprätta barnbokslut, utvärdera åtgärdsprogram och in-
hämta barns egna synpunkter. 
 
 
 
 
 
Ewa Kristensson 
Barn- och utbildningschef 


