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Barnbokslut – Samhällsbyggnadsnämnden 2019   

 

 

 

 

 

 

 

Uppdrag 
 

Åtgärder enligt handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2019-2022, antagen av 

kommunstyrelsen 9 maj 2018, §118. 

 

• Barnrättsperspektivet ska genomsyra kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas arbete.  

o Ett kommunövergripande barnrättsteam bestående av minst en representant från respektive för-

valtning träffas regelbundet och arbetar tillsammans med kommunens barnombudsman i det 

strategiska barnrättsarbetet. 

o 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. 

o Medarbetare som arbetar direkt eller indirekt med barn och samtliga förtroendevalda ska konti-

nuerligt genomgå kompetensutveckling i barnkonventionen, barnrättsfrågor, förhållningssätt 

och metoder. Barnrättsteamet står för omvärldsbevakning och samordnar relevanta förvalt-

ningsövergripande utbildningar. 

o Nämndernas barnrättsarbete ska årligen redovisas i ett barnbokslut som ligger till grund för det 

kommunövergripande barnbokslutet, där indikatorer, mått och exempel på genomförande vi-

sas, vilka kan följas under tidsperioden för handlingsplanen. 

• Samtliga nämnder ska utifrån sina förutsättningar utarbeta arbetssätt att lyssna in barns och ungas åsik-

ter i frågor som berör dem och informera dem om deras rättigheter  

o Förvaltningarna och Barnrättsteamet ska bjuda in barn och ungdomar till dialog med besluts-

fattare för att öka delaktigheten i lokaldemokratin.  

o 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  

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

 

 
 

Vernissage i buss på Stortorget, från årets projekt med Korsavadsskolan, Trygga skolvägar.  
Foto: Linda Larsson  

Samhällsbyggnadsnämnden  
 
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C)  

Förvaltningschef: Marie Leandersson  
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Barnbokslut – Samhällsbyggnadsnämnden 2019  
 

Årets händelser  
 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har de medarbetare som har haft möjlighet genomfört den obligato-

riska barnrättsutbildningen.  

 

Förvaltningens barnrättsteam har startat upp sitt arbete utifrån kommunens nya Handlingsplan för att stärka 

barns rättigheter i Simrishamns kommun 2019-2022 med bland annat: 4 st workshops med en förskoleklass 

på Simrislundsskolan angående Sjöfartsstråket. Ett av tillfällena utgjordes av en föreläsning för barnen om 

vad en kommun är, om den demokratiska processen samt byggprocessen i en kommun.  

 

400 fiskelådor målades av nior från Korsavadsskolan under en graffitiworkshop. Lådorna användes som 

bänkar i tillfälliga installationer längs med Sjöfartsstråket. I samband med invigningen av ett graffitiplank 

hölls en öppen graffitiworkshop för ungdomar på Benka-dí.  

 

Dessutom har förvaltningens årliga samarbete med Korsavadsskolans åttondeklassare genomförts på temat 

Trygga skolvägar. Eleverna har gått på trygghetsvandringar, gjort reklamfilmer, affischer och har fått in-

formation 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. 

 

En av jurymedlemmarna vid anbudsutvärderingen för allaktivtetsområde Bergstrands väg, var en pojke i 

högstadieålder. Området ska byggas under 2020. 

 

Skolor och förskolor har önskeveckor där eleverna får önska vilken skolmat som ska serveras. En del av 

skolbarnen har fått möjlighet att laga mat till varandra, vid olika högtider så som nobelmiddagen. 

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.  

 

 
 

Julmat i skolmatsalen i Sankt Olof.   Foto: Åke Nilsson  



 

4 

 

Barnbokslut – Samhällsbyggnadsnämnden 2019   

 
Verksamhetsuppföljning  
Barnrättsperspektivet har börjat att genomsyra allt arbete som samhällsbyggnadsförvaltningen och samhälls-

byggnadsnämnden genomför. Förvaltningen har under året haft en representant i det kommunövergripande barn-

rättsteamet. Förvaltningens interna barnrättsteam har kommit igång med sitt arbete och har haft fler möten, tagit 

fram checklistor och enkätfrågor för uppföljning av skolungdomarnas uppfattning om sin närmiljö, som i framti-

den ska kunna ligga till grund för framtida beslut och utgöra underlag för utvecklings- och utvärderingsarbete. 

 

Samtliga anställda inom förvaltningen som har möjlighet har genomgått en grundutbildning om barnets rättig-

heter och vad dessa innebär i praktiken. Förvaltningens barnrättsstrateg har deltagit i nätverksträff och kurs om 

vad det innebär att barnkonventionen blir svensk lag. Hon har fört vidare relevant information till övriga med-

lemmar i barnteamet. 

 

Förvaltningen och nämnden arbetar utifrån en framtagen checklista för att bedöma om barn och unga ska invol-

veras 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 kommunstyrelsen som en 

del i arbetet med att öka delaktigheten i lokaldemokratin. Förvaltningen har varit ute i skolorna vid 7 tillfällen för 

att informera om hur barn och unga kan uttrycka sina åsikter över kommunal planering. 

 

 
 

Graffitiworkshop på Korsavadsskolan.   Foto: Anna Bartels  
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Barnbokslut – Samhällsbyggnadsnämnden 2019  
 

Måluppföljning 
  
 Åtgärder i handlingsplan  Måluppföljning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Barnrättsperspektivet ska genomsyra sam-
hällsbyggnadsnämndens arbete.  
 
a) Ett kommunövergripande barnrätts-

team bestående av minst en repre-

sentant från respektive förvaltning 

träffas regelbundet och arbetar till-

sammans med kommunens barnom-

budsman i det strategiska barnrättsar-

betet. 

 
b) Förtroendevalda och samtliga medar-

betare 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 samtliga förtro-

endevalda ska kontinuerligt genomgå 

kompetensutveckling i barnkonvent-

ionen, barnrättsfrågor, förhållningssätt 

och metoder. Barnrättsteamet står för 

omvärldsbevakning och samordnar 

relevanta förvaltningsövergripande ut-

bildningar. 

 

d) Nämndernas barnrättsarbete ska årli-

gen redovisas i ett barnbokslut som 

ligger till grund för det kommunöver-

gripande barnbokslutet, där indikato-

rer, mått och exempel på genomfö-

rande visas, vilka kan följas under 

tidsperioden för handlingsplanen. 

 
 
 
Målet är uppfyllt genom att samhällsbyggnadsförvaltningens utbil-
dade barnrättsstrateg har deltagit i det kommunövergripande barn-
rättsteamets arbete. 
 
 
 
 
 
 
Målet är uppfyllt till cirka 90 %. Delar av de förtroendevalda har inte 
genomgått utbildningen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har de 
medarbetare som har haft möjlighet genomfört den obligatoriska 
barnrättsutbildningen. 
 
 
 
Målet är uppfyllt, genom att förvaltningens barnrättsstrateg har delta-
git i nätverksträffar för barnrättstrateger och spridit relevant kunskap 
vidare inom förvaltningen. 
 
 
 
 
 
 

 

Målet är uppfyllt när förvaltningens barnbokslut har skickats till kom-
munstyrelsen.  

 Samtliga nämnder ska utifrån sina förut-
sättningar utarbeta arbetssätt att lyssna in 
barns och ungas åsikter i frågor som berör 
dem och informera dem om deras rättig-
heter  
 
a) Förvaltningarna och Barnrättsteamet 

ska bjuda in barn och ungdomar till di-

alog med besluts-fattare för att öka 

delaktigheten i lokaldemokratin.  

 
b) Samtliga verksamheter ska inom sina 

områden ta fram och sprida anpassad 

information till barn och vårdnadsha-

vare om barnets rättigheter och hur 

dessa kan tillgodoses.  

 
 
 
 
 
 
Målet är uppfyllt då förvaltningen har bjudit in till flera workshops och 
har genomfört ett projekt med Korsavadsskolans åttondeklasser som 
har avslutats med en vernissage där eleverna fick diskutera sina als-
ter med de politiker som var på plats. 
 
 
Målet är uppfyllt till cirka 70% då förvaltningen genom föreläsningar 
har börjat att sprida information om barnets rättigheter att göra sin 
röst hörd i samhällsbyggnadsfrågor. Sedan 4 år tillbaka får samtliga 
8:or som går på den kommunala skolan information om sina rättig-
heter. I år gick erbjudandet även ut till de två privata högstadiesko-
lorna i kommunen, som dock inte visade något intresse. 

 Kunskap och statistik om barns uppväxtvill-
kor används som underlag för verksam-
hetsutveckling, prioriteringar och beslut  
 
a) Årlig statistik ska användas som un-

derlag för utvecklings-och utvärde-

ringsarbete. 

 
 
 
 
Målet är uppfyllt till cirka 20% då förvaltningen har börjat ta fram sta-
tistik för kursdeltagande och har kontaktat skolan för möjlighet att få 
ta del av elevernas enkätsvar som berör skolmiljöer, skolvägar och 
liknande som skulle kunna ligga till grund för nästa års utvecklings- 
och utvärderingsarbete. 

 

Ekonomi 
Det finns ingen avsatt summa för barnrättsarbetet i Samhällsbyggnadsnämndens budget.  
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Barnbokslut – Samhällsbyggnadsnämnden 2019   

Framtid  
Samhällsbyggnadsförvaltningens årliga återkommande samarbete med Korsavadsskolans åttondeklasser handlar 

under 2020 om allaktivitetsstråk där samhällsbyggnadsnämnden planeras vara mer aktiv då eleverna efter en in-

tern omröstning ska få presentera tre förslag för nämnden och berätta varför deras förslag ska genomföras. 

 

Städverksamheten planeras övergå i kommunal regi under året vilket innebär att det blir många nya medarbetare 

som behöver genomgå en grundutbildning om barnets rättigheter och vad dessa innebär i praktiken.  

 

En mobility managment-plan ska tas fram för Kivik, för att se över trafiksituationen och öka trafiksäkerheten. I 

arbetet bör barnperspektivet beaktas. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att implementera barnkonventionen i det löpande arbetet och 

i samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

 

 
 

Bild från elevernas reklamfilm om att flytta på väskan på bussen så att alla får plats.  
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Nyckeltal 

Uppdrag Indikator 

 

Mått 

 

Tidsinter-

vall 

 

Utfall 

Förvaltningen har minst en repre-

sentant i det kommunövergripande 

barnrättsteamet som träffas regel-

bundet och arbetar tillsammans 

med kommunens barnombudsman 

i det strategiska barnrättsarbetet. 

 

Förvaltningens 

representant har 

deltagit i barntea-

mets möten. 

100% delta-

gande 

Löpande 

 

100% 

Samtlig personal som arbetat 

minst ett år inom förvaltningen 

och som direkt eller indirekt arbe-

tar med barn ska ha genomgått en 

grundutbildning (halvdag) om bar-

nets rättigheter och vad dessa in-

nebär i praktiken.  

 

Andel som har en 

genomförd 

grundutbildning 

 

90% Löpande 89% 

Förtroendevalda i samhällsbygg-

nadsnämnden ska ha genomgått en 

grundutbildning (heldag) om bar-

nets rättigheter och vad dessa in-

nebär i praktiken. 

Andel som har en 

genomförd 

grundutbildning 

 

90% Löpande Nya politiker 

har ännu inte 

genomgått 

grundutbild-

ningen 

Personal som arbetar direkt eller 

indirekt med barn och samtliga 

förtroendevalda ska kontinuerligt 

genomgå kompetensutveckling i 

barnkonventionen, barnrättsfrågor, 

förhållningssätt och metoder. 

Barnrättsteamet står för om-

världsbevakning och samordnar 

relevanta förvaltningsövergripande 

utbildningar.  

En utbildning 

vart år som kan 

inrikta sig på spe-

cialområden 

100% Löpande 100% (delta-

gande i nät-

verksträffar 

med inrikt-

ning på att 

barnkonvent-

ionen blir 

svensk lag) 

Förvaltningen ska tillsammans 

med Barnrättsteamet bjuda in barn 

och ungdomar till dialog med poli-

tiker och tjänstepersoner för att 

öka delaktigheten i lokaldemokra-

tin. 

I hur många pro-

jekt som slutförts 

under året, där 

barn och ungdo-

mar berörs, har 

det förts en dia-

log med berörda. 

 

25% 

 

Löpande 

 

Statistik sak-

nas 

Samtliga verksamheter ska inom 

sina områden ta fram och sprida 

anpassad information till barn och 

vårdnadshavare om barnens rättig-

heter och hur dessa kan tillgodo-

ses. 

Fungerande dia-

loger, om förvalt-

ningens arbete, 

med barn och 

unga. 

 

Minst 2 gånger 

per år med upp-

följning. 

 

Löpande 

 

6 föreläs-

ningar med en 

gemensam 

uppföljning, 

samt 4 works-

hops. 

Årlig statistik ska användas som 

underlag för utvecklings- och ut-

värderingsarbete för nämnden och 

förvaltningen. 

 

Nämnden har ta-

git fram relevant 

årlig statistik som 

underlag för sitt 

utvecklings- och 

utvärderingsar-

bete. 

100% 

 

Årligen 

 

Arbetet är på-

börjat genom 

att enkätfrå-

gor har skick-

ats till barn- 

och utbild-

ningsförvalt-

ningen. 

 


