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Barnbokslut 2019

Uppdrag
 
Åtgärder enligt handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns  
kommun 2019-2022, antagen av kommunfullmäktige 2019-01-28 
(Dnr:2018/501)

1.  Barnrättsperspektivet ska genomsyra kommunfullmäktiges, kommun
styrelsens och nämndernas arbete. 

a. Ett kommunövergripande barnrättsteam bestående av minst en  
representant från respektive förvaltning träffas regelbundet och  
arbetar tillsammans med kommunens barnombudsman i det  
strategiska barnrättsarbetet.

b. Förtroendevalda och samtliga medarbetare som arbetar direkt eller 
indirekt med barn ska ha genomgått en grundutbildning om barnets 
rättigheter och vad dessa innebär i praktiken.

c. Medarbetare som arbetar direkt eller indirekt med barn och samt-
liga förtroendevalda ska kontinuerligt genomgå kompetensutveckling 
i barnkonventionen, barnrättsfrågor, förhållningssätt och metoder. 
Barnrättsteamet står för omvärldsbevakning och samordnar relevanta 
förvaltningsövergripande utbildningar.

d. Nämndernas barnrättsarbete ska årligen redovisas i ett barnbokslut 
som ligger till grund för det kommunövergripande barnbokslutet, där 
indikatorer, mått och exempel på genomförande visas, vilka kan följas 
under tidsperioden för handlingsplanen. 

2.  Samtliga nämnder ska utifrån sina förutsättningar utarbeta arbetssätt att 
lyssna in barns och ungas åsikter i frågor som berör dem och informera 
dem om deras rättigheter 

a. Förvaltningarna och Barnrättsteamet ska bjuda in barn och  
ungdomar till dialog med beslutsfattare för att öka delaktigheten  
i lokal demokratin. 

b. Samtliga verksamheter ska inom sina områden ta fram och sprida 
anpassad information till barn och vårdnadshavare om barnets  
rättigheter och hur dessa kan tillgodoses.  

3.  Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor används som underlag för 
verksamhetsutveckling, prioriteringar och beslut 

a. Årlig statistik ska användas som underlag för utvecklings- och  
utvärderingsarbete. 
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Årets händelser 
Utbildningsinsatser för att öka kunskapen om barnets rättigheter har erbju-
dits alla nyanställda i kommunen under våren 2019 och alla förtroendevalda 
under hösten. Lokala Barnombudsmannen har gett ett antal halvdagars utbild-
ningar och även mött olika arbetsgrupper för fördjupning och tillämpningen 
av barnkonventionens artiklar. Allmänheten har också erbjudits information 
och workshop inför att barnkonventionen skulle bli lag. Utbildningsmaterialet 
”Aktivt ledarskap”, som barn och elevhälsan genomför har fortsatt och under 
2019 har flera arbetslag och olika yrkesprofessioner gått utbildningen. Utbild-
ningsmaterialet och de modeller som ingår har en tydlig koppling till barnkon-
ventionen. Förhållningssättet som grundar sig i barnkonventionen genomsyrar 
alla delar i utbildningen. Detta är ett utmärkt sätt att samverka mellan olika 
förvaltningar, som socialtjänsten, biblioteket, kostenheten och skolpersonal. 
Metoder och förhållningssätt hänger ihop med föräldrautbildningen, vilket 
blir kraftfullt och ökar igenkänningsgraden och tryggheten för barnen.

Föräldrarna är en viktig målgrupp som lever närmast barnen och 
de ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt 
föräldraskap. Sammanlagt 70 föräldrar har deltagit i föräld-
rautbildningen ”Aktivt föräldraskap” under 2019, vilket är en 
ökning jämfört med tidigare år. För att möta behovet av för-
äldrautbildning på flera språk har ett arbete påbörjats med 
att översätta materialet och hålla utbildning på arabiska.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan augusti 2019 
en barn- och elevhälsa. Det betyder att två specialpedago-
ger från förskolan tillhör samma organisation som övrig 
central elevhälsa. Regelbundna barnhälsoteamsmöten hålls 
där förskolans rektorer, elevhälsochef, specialpedagoger, repre-
sentant från huvudmannen och vid behov andra kompetenser 
deltar. Syftet är bland annat en ökad likvärdighet, tidig upptäckt av 
barn som är i behov av stöd, en sammanhållen barn- och elevhälsa samt 
förbättrade förutsättningar för övergången mellan förskola och grundskola. 
Detta visar på flera sätt att vi tillämpar barnkonventionen och stärker barnets 
rättigheter i kommunen. 

Socialförvaltningen har under året bland annat arbetat med en digital enkät 
för att i större utsträckning lyssna in barnens perspektiv. I samband med besök 
i öppenvården och hos socialsekreterare har barnen besvarat ett antal frågor 
utifrån upplevelsen av besöket. Man har också arbetat med att ta fram kun-
skapsstöd och exempel när det gäller kallelser till barn inom socialtjänsten. 
Kunskapsutveckling och kompetensutveckling har skett inom olika områden, 
till exempel ”våld i nära relationer”. Asylmottagandet har minskat men det 
finns fortsatta utmaningar kopplat till integration. 

Byggnation av Jonebergsparken har påbörjats under året. Tidigare har två 
medborgardialoger genomförts under projekteringsfasen. I parken byggs en 
ny lekplats, samt mötesplatser (hängytor) för ungdomar. Samhällsbyggnads-
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förvaltningens årliga samarbete med Korsavadsskolans åttondeklassare har 
genomförts på temat Trygga skolvägar. Eleverna har gått på trygghetsvand-
ringar, gjort reklamfilmer och affischer, samt fått information om sin roll i den 
demokratiska samhällsbyggnadsprocessen. En vernissage hölls i september där 
politiker, tjänstemän och ungdomar träffades och diskuterade frågor kring 
ämnet Trygga skolvägar, vilket stärkt barnens rättigheter enligt artikel 12. 

Österlens museum har tagit emot 870 barn i öppen verksamhet, som verkstä-
der, årshögtidsprogram med mera. Man har besökt och tagit emot cirka 500 
elever i stadsvandringar, forntidsprogram, bussturer och visningar. Kunskap 
om ungdomars behov av en trygg och kreativ mötesplats har lett till utökade 
öppettider på Bénka-dí och många samtal och aktiviteter med ungdomar i 
behov av extra stöd. Bénka-dí har utökat sina öppettider för att erbjuda ung-
domar verksamhet redan klockan 15.00 varje vardagseftermiddag. Antalet 
besökare har ökat med 10 procent jämfört med 2018 till totalt 11 450 besö-
kare under 2019. Av dessa var 52 procent pojkar och 48 procent flickor. Både 
Bénka-dí och biblioteket har lyft frågan om otryggheten som ibland finns i och 
omkring Valfisken. Personer med missbruk och psykisk ohälsa, personer som 
uppträder hotfullt eller våldsamt samt har otrevliga attityder, i kombination 
med avsaknad av polis och andra stödfunktioner ute på stan, gör att det finns 
barn och unga som känner sig otrygga eller avstår från besök. Biblioteket har 
inlett samarbete med skola och socialförvaltning för att lära mer om barn och 
ungas behov och hur personalen kan inta en stärkande roll för att förbättra 
förutsättningarna för en trygg och önskvärd miljö.

Graffitiworkshop på Korsavadsskolan.                                                                                                                           Foto: Anna Bartels  



Barnbokslut 2019  •  Simrishamns kommun

666

Verksamhetsuppföljning 
Samverkan mellan de olika förvaltningarna för att stärka barnrättsperspektivet 
har skett på olika sätt. Olika sätt att möta unga har skapats utifrån uppgift och 
behov. Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat med en stor variation av 
metoder både på förvaltningsövergripande nivå och på skolnivå för att säkra att 
barn ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Klassråd 
och elevråd finns på samtliga skolor och dessutom har några skolor fritidsråd, 
matråd och elevkår. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat barnkonsekvensanalyser 
(BKA) som en del i olika utredningar för att beakta barnkonventionen inför 
olika beslut. Metoden bygger på demokrati och inflytande och syftet är att efter-
sträva transparens, ge möjlighet till inflytande samt främja förståelse av olika 
beslut för såväl medarbetare, barn, elever och politiker. Under året har barn- 
och utbildningsförvaltningens barnrättsgrupp genomfört en översyn av mallar 
och blanketter för utredningar och beslut i syfte att synliggöra prövningar av 
barnets bästa enligt barnkonventionen. Man utgår från att barnrättsarbetet är 
så pass väl förankrat i barn- och utbildningsförvaltningen att en prövning av 
barnets bästa ses som en självklarhet och görs inför beslut som rör barn.

Samverkan för barnets bästa har under året på olika sätt uppmärksammats 
både i media men också i samband med beslutet om att göra Barnkonventio-
nen till lag. Barn- och utbildningsförvaltningen har en skolsamordnare som 
ansvarar för samverkan i en del komplicerade ärenden med socialtjänst, skola, 
hälso- och sjukvård, vårdnadshavare, elev, med flera. Arbetet förutsätter att 
man har erfarenhet av målgruppen barn och ungdomar i behov av särskilt stöd 
samt kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet innebär 
att delta i möten med olika professioner som finns runt barnet och få ett hel-
hetsperspektiv. I uppdraget ingår också att vägleda kollegor, skolor och familjer 
samt att bidra med kunskap om lagar och regler för respektive part. Behovet av 
att samverka mellan olika enheter har ökat utifrån att våld i nära relationer och 
hedersproblematik har ökat. I skarpt läge krävs utarbetade och säkra rutiner, 
med kompetenta medarbetare som samverkar. 

Antalet barn som ges stöd inom Blåvingeverksamheten har ökat under de 
senaste åren. Med de projektpengar som Sociala investeringsfonden bidragit 
med, har man kunnat utbilda stödgruppsledare i fler samtalsmetoder och där-
igenom kunnat erbjuda fler olika typer av stöd. Stödet har då bättre kunnat 
anpassas efter barnens behov och åldersgruppen kunnat utökas till 6–16 år. 
Utvärderingar från barn och föräldrar visar att stödgruppen bidragit till ökad 
förståelse för livssituationen, barnen kan lättare prata om svårigheterna både 
hemma och med andra barn i gruppen och de har fått lära känna nya kamra-
ter som delar deras upplevelser.

Under 2019 har kvalitetscontrollern genomfört uppföljningar på Individ- och 
familjeomsorgens handläggarenhet och ekonomienhet. Uppföljningen av 
handläggarenheten visade på en välfungerande verksamhet. Handläggarenhe-
ten föreslås vidta vissa åtgärder gällande bland annat dokumentation, målar-
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bete och revidering av rutin. Uppföljningen av ekonomienheten visade på en i 
stort väl fungerande verksamhet. Vissa behov av verksamhetsutveckling avse-
ende hur information lämnas till barn och hur barns åsikter kan klargöras 
påträffades.  

Barnrättsperspektivet har börjat att genomsyra allt arbete som samhällsbygg-
nadsförvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden genomför. Samhällsbygg-
nadsförvaltningens interna barnrättsteam har kommit igång med sitt arbete 
och arbetat fram en fungerande organisation. Checklistor och enkätfrågor har 
tagits fram för uppföljning av skolungdomarnas uppfattning om sin närmiljö, 
som ska kunna ligga till grund för framtida beslut. Man har arbetat utifrån en 
framtagen checklista för att bedöma om barn och unga ska involveras i plan- 
och/eller projektarbetet. Inom vissa delar av förvaltningen är barn sällan direkt 
berörda medan andra verksamheters arbete direkt handlar om barnens vardag. 
Förvaltningen har anordnat en vernissage där ungdomar från Korsavadsskolan 
fick träffa representanter från samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrel-
sen som en del i arbetet med att öka delaktigheten i lokaldemokratin. Förvalt-
ningen har varit ute i skolorna vid sju tillfällen för att informera om hur barn 
och unga kan uttrycka sina åsikter över kommunal planering.

En mångfald av kommunens ungdomar besökte Bénka-dí under perioden och 
var delaktiga i den trygga, kreativa och glädjefyllda verksamheten. Persona-
len organiserade tillsammans med ungdomar ett varierat utbud av utflykter 
och aktiviteter för att nå nya målgrupper. Några av dessa anordnades i samar-
bete med Kulturskolan och biblioteket. Bénka-dí skapade förutsättningar för 
att möta enskilda individer utifrån deras unika behov. Detta genom riktade 
aktiviteter med utgångspunkt i ungdomars intressen, såsom matlagning, konst 
och musik, men också genom stödsamtal och små gruppaktiviteter. Ett stort 
antal ungdomar sökte upp personal på Bénka-dí för samtal om livet, svårighe-
ter, känslor, oro och allmänt för att få råd och stöd. Ofta kunde ungdomarna 
lotsas vidare till andra aktörer i samhället som gav dem professionellt stöd. Den 
löpande verksamheten på biblioteket för barn och unga har varit omfattande. 

Vernissage i buss på Stortorget, från årets projekt med Korsavadsskolan, Trygga skolvägar.       Foto: Linda Larsson 
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Den har inriktat sig på läsfrämjande och kulturella aktiviteter samt språkstimu-
lans. Biblioteket har riktat sig både direkt till barn men också till vuxna för att 
öka kunskapen om vikten att uppmuntra till läsning och att uttrycka sig – att 
utveckla ett fullödigt språk. BVC-grupper har bjudits in och bibliotekets littera-
turpedagog har fört läsfrämjande samtal om vikten att läsa för sina barn för att 
stödja deras språkutveckling. Tjejgruppen för nyanlända har blivit handledda i 
kreativt skrivande. En heldag för Novas elever att delta i kreativt skrivande har 
genomförts samt ett samarbete kring Shared Reading har inletts med Nils Hol-
gerssonskolan.

Framtid 
Handlingsplanen 2019–2022 visar på att vi tagit ett steg vidare i arbetet med 
att stärka barnets rättigheter. Den ställer ytterligare krav på verksamheterna att 
barnrättsperspektivet ska vara mer integrerat och systematiserat i kvalitetsar-
betet och i underlag inför beslut. Barnkonventionen som blev lag den 1 janu-
ari 2020 väcker ett större intresse för artiklarnas innebörd och att fler söker 
kunskap om tillämpningen av Barnkonventionen. Arbetet framåt under 2020 
handlar om att fortsätta sprida kunskap om Barnkonventionen, 
höja kunskapsnivån och om hur vi tillämpar den på olika 
nivåer och i olika sammanhang i vår kommun. Föräld-
rarna är en viktig grupp att nå ut till, som är närmast 
sina barn. Att fånga upp utsatta barn och göra tidiga 
insatser med bra samverkan mellan olika verksam-
heter i samhället är högst aktuellt, både lokalt och 
nationellt. 

För att stärka barns rätt till skydd mot alla for-
mer av våld behövs spridning av den kunskap 
som finns. Det krävs ännu större samverkan 
mellan olika aktörer, för att i högre utsträckning 
kunna förebygga, upptäcka och stödja barn som är 
utsatta (BRIS rapport 2019, Hållbara liv) Ny enkät 
för uppföljning av familjehemmens upplevelse och 
behov av stöd, kommer att utarbetas för att kunna nå en 
högre måluppfyllelse. Socialförvaltningens barnrelaterade 
verksamhet och behov speglas av målgruppen, hur dess behov och 
förutsättningar förändras och samhällets förändring i stort. Psykisk ohälsa 
ökar, självskadebeteende ökar, självmedicinering och missbruk ökar. Frågor 
kring identitet och kön, sexualitet och tillhörighet är ständigt återkommande. 
Inom flera av dessa områden behövs både kunskapspåfyllning och nya verktyg. 
Under 2020 kommer tyngdpunkten i arbetet att inrikta sig på att bibehålla och 
vidareutveckla det arbete som pågår med fokus på metodarbete kopplat till en 
teoretisk grund genom bland annat Tryggare barn, Funktionell familjeterapi 
och Signs of Safety. Som en röd tråd som genomsyrar allt så fortsätter även 
arbetet under 2020 med att bedriva en verksamhet med stor flexibilitet, hög 
kvalitet, bra bemötande, anhörigfokus, delaktighet och brukarinflytande.  

”Att fånga upp utsatta  
barn och göra tidiga insatser 
med bra samverkan mellan 

olika verksamheter i samhället är 
högst aktuellt, både lokalt 

och nationellt.”
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 Indikator Tidsintervall Utfall

Mottagande och boenden för  
ensamkommande barn och ungdomar

Antal barn och unga bor på  
HVB-hem för ensamkommande

Årligen 14 pojkar 
0 flickor

Mottagande och boenden för  
ensamkommande barn och ungdomar

Antal barn och unga med  
insatsen stödboende

Årligen 9 pojkar
3 flickor

Insatser LSS Antal barn och unga med  
insatser enligt LSS

Årligen 26 pojkar
11 flickor

Externa placeringar Antal barn och unga som  
placerats externt

Årligen 23 pojkar 
9 flickor

Placeringar enligt LVU Antal barn och unga med  
placering enligt LVU

Årligen 2 pojkar
5 flickor

Öppenvård Antal barn och unga som tagit  
del av öppenvård

Årligen 57 pojkar
47 flickor

Kontaktperson/familj Antal barn och unga med  
insatsen Kontaktperson/familj.

Årligen 3 pojkar
5 flickor

Barn i familj med familjestöd Antal och unga i familj som  
med stödinsats

Årligen 450 barn och unga
exklusive umgängesbarn

Simrishamn på Österlen

Samhällsbyggnadsförvaltningens årliga återkommande samarbete med skolan 
handlar under 2020 om allaktivitetsstråk där samhällsbyggnadsnämnden pla-
neras vara mer aktiv för att lyssna in och gemensamt med ungdomarna arbeta 
med projektet. En mobility managementplan ska tas fram för Kivik, för att se 
över trafiksituationen och öka trafiksäkerheten där barnperspektivet ska beak-
tas. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att implementera barn-
konventionen i det löpande arbetet och i samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Förskolor och skolor har bjudits in till biblioteket som samarbetat både med fri-
tidshem och friskolor, vilka inte har tillgång till bibliotek, och erbjudits biblio-
teksintroduktion, bokprat och högläsning. Samarbetena har visat sig vara posi-
tiva och ska ytterligare utvecklas under 2020. 

Nyckeltal
De olika nämnderna har presenterat sina nyckeltal i respektive barnbokslut, 
med olika utfall. För att nämna något kan nämnas att alla nämnder har deltagit 
i någon form av kompetenshöjande insats för att stärka barnets rättigheter. När 
det gäller implementering av handlingsplanens åtgärder är det skillnad mellan 
verksamheterna. Statistik som årligen ska följas upp i samband med barnbok-
slutet, varierar också. Nedan finns några av socialförvaltningens nyckeltal:
 


