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Barnbokslut 2019 
 
 
Uppdrag  
 
Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i förvaltningens och nämndens styr- och 
ledningssystem samt arbete. 
Förvaltningen har en representant i det kommunövergripande barnrättsteamet som träffas re-
gelbundet och arbetar tillsammans med kommunens barnombudsman i det strategiska barn-
rättsarbetet. 
Samtlig personal som arbetar direkt eller indirekt med barn har genomgått en grundutbildning 
och förtroendevalda ska ha genomgått en grundutbildning om barnets rättig-heter och vad 
dessa innebär i praktiken. 
 
Nästan all personal på Bénka-dí och biblioteket som har arbetat mer än ett år har genomgått 
en grundutbildning om barnets rättigheter. Bibliotekets medarbetare har även gått en 
utbildning i Aktiv ledarskap för att bättre kunna bemöta barn och ungdomar. 6 av alla 18 
politiker i kultur- och fritidsnämnden har gått grundutbildningen. 
 
Personal som arbetar direkt eller indirekt med barn och samtliga förtroendevalda ska 
kontinuerligt genomgå kompetensutveckling i barnkonventionen, barnrättsfrågor, för-
hållningssätt och metoder. Barnrättsteamet står för omvärldsbevakning och samordnar 
relevanta förvaltningsövergripande utbildningar. 
 
Dialog om dessa frågor har ägt rum bland personalen på Bénka-dí och biblioteket. 
Kompetensutveckling för nämnden i dessa frågor har inte ägt rum under året. Förvaltningen 
ska inkorporera handlingsplanens åtgärder i sina verksamhetsplaner 
Detta har inte hänt under året men rutin för detta finns nu i mallen för verksamhetsplan 2020.  
 
Nämndens och förvaltningens barnrättsarbete ska årligen redovisas i ett barnbokslut som 
ligger till grund för kommunens barnbokslut. 
 
Under 2019 har Kultur- och fritidsnämnden redovisat sitt barnrättsarbete i ett barnbokslut som 
gällde 2018. 
 
Samtliga verksamheter ska utifrån sina förutsättningar utarbeta arbetssätt att lyssna in barn 
och ungas åsikter i frågor som berör dem och informera dem om deras rättigheter. 
 
Personalen på Bénka-dí lyssnar in kontinuerligt ungdomars tankar och önskemål kring verk-
samheten. Informella samtal och flera dialogträffar ledde till utökade öppettider, förändringar 
i inredning samt att 72 procent av alla aktiviteter och arrangemang under 2019 har föreslagits, 
planerats eller aktivt påverkats av ungdomar. 
Biblioteket har anställt en ny medarbetare i barnteamet som kommer att ha som uppdrag att 
implementera barnrättsperspektivet i verksamheten. Ett arbete med att lyssna in barn och unga 
har inletts, bland annat i samband med planerandet av den nya småbarnsavdelningen.  
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Förvaltningen ska tillsammans med Barnrättsteamet bjuda in barn och ungdomar till dialog 
med beslutsfattare för att öka delaktigheten i lokaldemokratin. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har inte haft dialog med barn och ungdomar under 2019 men det 
finns nu ett mål att ordna en sådan under 2020. 
 
Samtliga verksamheter ska inom sina områden ta fram och sprida anpassad information till 
barn och vårdnadshavare om barnens rättigheter och hur dessa kan tillgodoses.  
 
Förvaltningen informerar allmänheten om sina verksamheter för barn och ungdomar i en kul-
turkalender som trycks flera gånger om året samt på sociala medier. Biblioteket gör också ett 
särtryck ur denna så att aktiviteterna för barn och unga lättare går att hitta. Båda biblioteket 
och Bénka-dí sprider kunskap om sina aktiviteter i sociala medier. 
 
Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor används som underlag för 
verksamhetsutveckling, prioriteringar och beslut. 
 
Kunskap om ungdomars behov av en trygg och kreativ mötesplats har lett till utökade öppet-
tider på Bénka-dí och många samtal och aktiviteter med ungdomar i behov av extra stöd. 
 
Biblioteket har inlett samarbete med skolor och socialförvaltning för att lära mer om barn och 
ungas behov och hur vår roll att stärka dem kan se ut. 
 
Årlig statistik ska användas som underlag för utvecklings- och utvärderingsarbete för 
nämnden och förvaltningen. 
 
Bénka-dí för könsuppdelad besökarstatistik som används i utvecklings- och 
utvärderingsarbetet. Biblioteket tar fram statistik, både könsuppdelad och åldersuppdelad, för 
analys som grund för utvecklingsarbetet. 
 
 
Årets händelser  
 
Bénka-dí har utökat sina öppettider för att erbjuda ungdomar verksamhet redan klockan 15.00 
varje vardagseftermiddag. Antalet besökare har ökat med 10 procent jämfört med 2018 till 
totalt 11 450 besökare under 2019. 52 procent av dessa var pojkar. 48 procent var flickor. 
 
Biblioteket planerade och började bygga en ny småbarnsavdelning med statliga pengar inom 
projektet Stärkta bibliotek. Ungdomsavdelningen möblerades om för att skapa en mer  
tilltalande miljö. 
 
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 stöd-
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funktioner ute på stan, gör att det finns barn och unga som känner sig otrygga eller avstår från 
att besöka oss. 
 
 
Verksamhetsuppföljning  
 
En mångfald av kommunens ungdomar besökte Bénka-dí under perioden och var delaktiga i 
den trygga, kreativa och glädjefyllda verksamheten. Personalen organiserade tillsammans med 
ungdomar ett varierat utbud av utflykter och aktiviteter för att nå nya målgrupper. Några av 
dessa anordnades i samarbete 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 ung-
domar sökte upp personal på Bénka-dí för samtal om livet, svårigheter, 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. 
 
Bénka-dí ordnade tre kulturevenemang på Valfisken där ungdomar ställde ut sina konstverk 
och uppträde för allmänheten. Vi ordnade en populär graffitiworkshop i samarbete med en 
stadsplanerare från Simrishamn och Street Corner från Malmö.  Workshopen avslutades med 
att måla de temporära väggarna som placerades vid kusten. 
 
Bénka-dí hade flera dialoger med ungdomar kring sin värdegrund och sina regler. Detta ledde 
till att ungdomar påverkade arbetet med dessa. Bénka-dí och Kulturskolan arbetade 
tillsammans med projektet Kulturcrew för att utöka ungas inflytande över och delaktighet i 
kultur inom skola, Kulturskolan och på olika mötesplatser. Totalt åtta ungdomar från tre olika 
skolor i Simrishamn var med i projektet. De ordnade flera evenemang för ungdomar i 
samarbete med Kulturcrew-medlemmar från våra grannkommuner. 
 
Den löpande verksamheten på biblioteket för barn och unga är omfattande. Den inriktar sig på 
läsfrämjande och kulturella aktiviteter samt språkstimulans. Vi riktar oss 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 litteraturpedagog 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 
Holgerssonsko-lan. 
 
Förskolor och skolor har bjudits in och biblioteket har också samarbetat både med fritidshem 
och friskolor, som inte har tillgång till bibliotek, och erbjudit biblioteksintroduktion, bokprat 
och högläsning. Samarbetena har visat positiva och ska ytterligare utvecklas under 2020. 
T.ex. ska de piloter vi genomfört med Shared Reading och läshund fortsätta då de haft 
lugnande effekt på barn.  
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Inför Världsbokdagen och Världspoesidagen initierade biblioteket ett samarbete med Benka-
dì, Kulturskolan och Nova Academy, som rörde berättande och poesi. Ett tvådagarsevent med 
öppen scen, poesiverkstad och berättarkvällar genomfördes. 
 
Sommarboken är återkommande som syftar till att uppmuntra barn att läsa under sommaren. 
Teaterföreställningar för barn har arrangerats av biblioteket.  
Ett annat uppmärksammat program var en gestaltad högläsning av HC Andersens ”Kejsarens 
nya kläder”. 80 barn mellan 6 och 10 år deltog och barnen diskuterade värdegrund samtidigt 
som sagan spelades upp.  
30 sagostunder på svenska för barn 3–5 år, om allt från känslor till värdegrundsfrågor, har 
biblioteket genomfört med möjlighet att uttrycka sig genom att måla och prata om temat efter 
sagostunden. Fem sagostunder har hållits på arabiska.  
 
Biblioteket inledde under våren arbetet med att planera ombyggnaden av 
småbarnsavdelningen. Projektet har statlig finansiering inom Stärkta bibliotek. Analyser har 
gjorts för att identifiera små barns behov och hur vi kan bidra till deras språkutveckling. 
Ombyggnaden inleddes under hösten och den nya avdelningen beräknas stå färdig i februari 
2020. Eftersom små barn lär genom att använda sinnen har en tillåtande miljö som väcker 
nyfikenhet och upptäckarlust skapats. Matta med struktur och mönster ska väcka barnens 
intresse och nyfikenhet, plats-byggd möbel med olika höjd på avsatserna där de minsta själva 
kan krypa upp på första avsatsen för att upptäcka pekböckerna eller hitta en egen mysplats.  
 
En utförlig kartläggning av forskning, biblioteksverksamhet, omvärld, tidigare arbete och 
biblioteksbesökares uttryckta önskemål har resulterat i en rumslig plan för hela 
barnavdelningen i avdelningarna Leka -Läsa -Skapa och arbetet med projektet fortsätter under 
hela 2020. 
 
 
Under 2019 har Österlens museum arbetat för att barn och unga ska få inflytande och få det 
bättre på följande sätt: 
 

• Tagit emot 6 ungdomar på kommunalt sommarjobb 
• Tagit emot 870 barn i öppen verksamhet som verkstäder, årshögtidsprogram m fl 
• Besökt och tagit emot ca 500 elever i stadsvandringar, forntidsprogram, bussturer och 

visningar. 
• Startat projektet Möjligheternas magasin i syfte att göra Garvarens föremålssamlingar 

och ar-kiv tillgängliga för skolklasser Samlingarna i Garvaren ska fungera som en 
kunskapsbank, inspirationskälla och identitetsskapare i syfte att bland annat öka 
förståelse för demokrati, jämlikhet och källkritik. 

• Fri entré till museet och barnavdelningen Skrabban, i ständig utveckling, har betytt att 
fler barnfamiljer gör besök. 

• Deltagit i det regionalt stöttade projektet Historiebruk i sydöstra Skåne för att utveckla 
och fördjupa innehållet i den museipedagogiska verksamheten. 
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Bästa Biennalen 
 
Bästa Biennalen är en regional samtidskonstfestival med fokus på barn och unga som äger 
rum vartannat år under höstlovet på över femtio platser runt om i hela Skåne. Simrishamn är 
förstås en av dessa platser. 23 oktober – 2 november 2019 genomfördes den fjärde upplagan 
av Bästa Biennalen och i år var det konstnärerna i Street Art Österlen som representerade 
Simrishamn. Under Bästa Biennalen, som alltså genomfördes i samband med höstlovet, var 
alla välkomna till Österlens museum för att skapa i Street Art Österlens konstprojekt 
”KraftWärk”. Nio skapartillfällen à fyra timmar (d v s 36 timmar) erbjöds besökarna under 
ledning av konstnärer i Street Art Österlen. Under dessa nio tillfällen deltog cirka 275 - 300 
personer, flertalet var barn och unga. Alla skänkta sponsorsmaterial som blivit över efter 
konstprojektet har skänkts till museets barnverksamhet. 
 
 
Kulturkullerbyttan – för de allra yngsta 
 
Kulturkullerbyttan är kommunens egen barnkultursatsning som riktar sig till de yngsta kultur-
konsumenterna, och under 2019 genomfördes sammanlagt nio kulturkullerbyttearrangemang. 
Förvaltningen är administratör och även delarrangör i barnkulturserien Kulturkullerbyttan 
som genomförs tillsammans med Simrishamns Riksteaterförening och Musik i Syd. 
 
 
Uppföljning av privata aktörer 
 
Inomhus och utomhusbaden i Simrishamn och Hammenhög hade 10 459 besök från barn och 
ungdomar. Under sportlovet arrangerade Fritid Österlen Aktivt sportlovaktiviteter med ca 250 
aktiverade ungdomar under veckan. Under samma vecka besökte även ca 200 barn/unga  
vattendiscot på fredagskvällen. På helgerna kring Höstlov och sportlov fanns Hoppborgarna i 
A-hallen på Korsavad, ca 250 besökare per dag. På utomhusbaden i Hammenhög och 
Tobisvik finns inhyrda vattenrutschkanor vid olika tillfällen. 
 
 
Måluppföljning 
 
 Nämndmål (som berör) Måluppföljning 

 

Öka barn och ungdomars samt 
nyanländas möjligheter till 
kunskapsinhämtning, delaktighet, 
gemenskap, tillgång till kulturell 
verksamhet och ett varierat utbud 
av idrott och fysiska aktiviteter för 
både pojkar och flickor. 

Målet är uppfyllt då förvaltningen har I 
samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen utveckla 
aktivitetsstråket vid Jonebergsparken. 
Biblioteket har anordnat språkcafé, tjejgrupp 
för nyanlända, sagostunder på arabiska och 
svenska. För målgruppen barn och ungdomar 
finns böcker på många språk samt lättlästa 
faktaböcker och skönlitteratur på svenska 
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Bénka-dí och de föreningsdrivna 
fritidsgårdarna ska vara tilltalande 
mötesplatser för såväl flickor som 
pojkar. 

Målet är uppfyllt då 11 450 ungdomar besökte 
Bénka-dí under 2019. Bland dessa var 48% 
flickor och 52% var pojkar. 

 

Utveckla de demokratiska 
möjligheterna att påverka kultur- 
och fritidsutbudet. 

Målet är uppfyllt då 74 procent av aktiviteterna 
och arrangemang på Bénka-dí har föreslagits, 
planerats eller aktivt påverkats av ungdomar. 
Barn har deltagit i planeringen av den nya 
småbarnsavdelningen på biblioteket. 

 
 
Framtid  
 
Utveckla den förvaltningsövergripande barnrättsteam och barnrättsarbetet inom varje verk-
samhet. 
 
 
Nyckeltal 
 
Uppdrag Indikator Mått Tidsintervall Utfall 
Förvaltningen har 
minst en representant 
i det 
kommunövergripande 
barnrättsteamet. 

Förvaltningens 
representant har 
deltagit i 
barnteamets 
möten. 

100%  
deltagande. 

Löpande 100% 

Samtliga personal 
som arbetar direkt 
eller indirekt med 
barn ska ha 
genomgått en 
grundutbildning om 
barnets rättigheter. 

Andel av de som 
har varit anställda 
i minst ett år som 
har genomfört  
utbildningen 

100% Löpande Bénka-dí 100 % 
Biblioteket 90 %  
 

Samtliga 
förtroendevalda i 
Kultur- och 
fritidsnämnden ska ha 
genomgått en grund-
utbildning om barnets 
rättig-heter. 

Andel som har 
genomfört 
utbildningen  

100% Löpande 33% 

Personal som arbetar 
direkt eller indirekt 
med barn och 
samtliga 
förtroendevalda ska 
kontinuerligt 
genomgå  

En utbildning vart 
år. 

100% Löpande 50% av 
personalen. 
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kompetensutveckling 
i barnkonvention, 
barnrättsfrågor, för-
hållningssätt och 
metoder. 
(Barnrättsteamet 
samordnar) 
Förvaltningen ska 
inkorporera 
handlingsplanens 
åtgärder i sina 
verksamhetsplaner. 
Nämndens och 
förvaltningens 
barnrättsarbete ska 
årligen redovisas i ett 
barnbok-slut. 

Nämnden har 
inkorporerat 
handlingsplanens 
mål och delmål i 
sin nämndplan 
och förvaltningen 
har inkorporerat 
handlingsplanens 
åtgärdar i sin 
verksam-hetsplan. 

100% Årligen 0% har  
inkorporerats. 
100%  
barnbokslut. 

Förvaltningen ska 
tillsammans med 
Barnrättsteamet bjuda 
in barn och ungdomar 
till dialog med 
beslutsfattare. 

I hur många 
projekt där barn 
och ung-domar 
berörs har det 
förts en dialog 
med berörda. 

75% Löpande 75% av projekt 
på Bénka-dí. 
 
100% på 
biblioteket 
 

Samtliga 
verksamheter ska 
inom sina områden ta 
fram och sprida 
anpassad information 
till barn och 
vårdnads-havare om 
barnens rättigheter 
och hur dessa kan 
tillgodoses. 

Fungerande 
dialoger 

  Kulturguiden 
Inga dialoger. 

Årlig statistik ska 
användas som 
underlag för 
utvecklings- och 
utvärderingsarbete 
för nämnden och 
förvaltningen. 

Statistik har tagits 
fram som 
underlag. 

100% Årligen 100% 

 
     
     
 
    .  
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