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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 förvaltning 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 kontinuerligt genomgå kompetensutveckling i barnkonventionen, barnrättsfrågor, 

förhållningssätt och metoder. Barnrättsteamet står för omvärldsbevakning och 

samordnar relevanta förvaltningsövergripande 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 visas, vilka kan följas under tidsperioden för handlingsplanen. 

 

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  

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

beslutsfattare 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.  

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.  
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Årets händelser  
 

Två förskoleklasser besökte hamnen för att genomföra en livräddningskurs. Under besöket pratades 

det om den marina miljön, koppling med staden och hur plast påverkar havet. Seabin, kommunens 

havsoptunna visas. 

 

Brandkårens flytvästar har tidigare lånat ut flytvästar till barn. Nu har brandkåren skänk denna 

uppsättning av flytvästar till hamnen som ska ta över uthyrningsverksamheten, som är gratis.  

 

Förvaltningens årliga samarbete med Korsavadsskolans åttondeklassare påbörjades men fick sedan 

avbrytas på grund av den pågående pandemin. Projektet är vilande så länge pandemin pågår.  

 

En invigning av Jonebergsparken planerades där tanken bland annat var att erbjuda barn att måla 

fågelholkar. Under invigningen ville även Friskis&svettis hålla i en träning. Invigningen fick ställas in 

på grund av den pågående pandemin. Oklart om när den kan genomföras.  

 

En representant från barnteamet har deltagit i matråden som har genomförts på skolorna. 

 

Några klasser från Korsavadsskolan har varit på populärt studiebesök på VA. 

 

Två skolungdomar från Kivik deltog i en (digital)workshop om Mobility management planen (en plan 

som syftar till att få fram mjuka värden för att få fler människor att använda alternativa färdmedel som 

cykel och buss).  

 

En medborgardialog på Måns Nils Torg (som ska göras om) i Borrby genomfördes där inbjudningar 

skickas via media och kommunens hemsida. En ungdom deltog som hade önskemål om ett bord som 

man kunde spela ”tre i rad”. En önskan som kommer att uppfyllas. 

 

Med hjälp av ungdomar målades en pirarm/vågbrytare vid hamnen, ett samarbete mellan olika aktörer 

där representanter från SBN barnrättsteam deltog. Titta gärna på detta klipp på youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=1LT-eEXK1Y0 

 

Kostenheten har firat måltidens dag och Mårten gås då alla barn har fått efterrätt. Kosten har även 

serverat julbord som uppskattas väldigt av barnen. Kostenheten har ej haft önskeveckor som de brukar 

på grund av pandemin och inte några matråd av samma orsak. 

 

 
Bild 1 från skolbespisningen och Mårtengås 2020 
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Verksamhetsuppföljning  
 

Barnrättsteamet har haft kontinuerliga möten under året och teamet består av representanter från 

förvaltningens olika avdelningar så som kostenheten, fastighetsenheten, gata- och parkenheten, 

hamnen samt plan- och exploateringsenheten. Dock så skedde en del förändringar i 

samhällsbyggnadsförvaltningens barnrättsteam. Personen som varit sammankallande och lett 

barnrättsfrågorna sedan 2015, Linda Larsson, lämnade över stafettpinnen till Ina Jacobsen som tog 

över tillhörande arbetsuppgifter hösten 2020.  

 

Förvaltningens nyanställda har inte hat möjlighet att genomgå den grundutbildning om barnens 

rättigheter som annars samtliga nyanställda ska gå. Detta på grund av den rådande pandemin som 

bidragit till en stor omställning i samhället och inte minst på förvaltningen. Därmed har många 

planerade projekt ställts in och skjutits fram till 2021.   

 

Vårens grundutbildning om barnets rättigheter och vad dessa innebär i praktiken har skjutits på 

framtiden på grund av den pågående pandemin. Kommunens barnombudsman slutar sin anställning 

inom kort vilket kan komma att påverka höstens grundutbildning. 

 

Alla medarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen, som än så länge har haft möjlighet, har 

genomfört den obligatoriska barnrättsutbildningen. Förvaltningens barnrättsteam arbetar utifrån 

kommunens Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Simrishamns kommun 2019-2022 (beslut 

kommunstyrelsen 9 maj 2018, §118). 

 

Förvaltningen och nämnden arbetar 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 påbörjade det årligen återkommande samarbetet med Korsavadsskolan men det fick 

avbrytas på grund av Covid-19. Projektet är en del i arbetet med att öka delaktigheten i lokaldemokratin. 

Förvaltningen var ute i skolorna vid 3 tillfällen för att informera om hur barn och unga kan uttrycka sina 

åsikter över kommunal planering. 

 

Måluppföljning  
Barnrättsperspektivet ska genomsyra samhällsbyggnadsnämndens arbete.  

 

 

 Åtgärder i handlingsplanen Måluppföljning 

 

 

Ett kommunövergripande barnrättsteam 

bestående av minst en representant från 

respektive förvaltning träffas regelbundet och 

arbetar tillsammans med kommunens 

barnombudsman i det strategiska 

barnrättsarbetet. 

 

 
Målet är uppfyllt genom att samhällsbyggnadsförvaltningen haft 
en representant med på möten och deltagit i det 
kommunövergripande strategiska barnrättsarbetet.  

 

 

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. 

 

 
Målet ej uppfyllt. På grund av den pandemi som pågick under 
större delar av 2020 har flera utbildningar blivit inställda.  
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Medarbetare som arbetar direkt eller indirekt 

med barn och samtliga förtroendevalda ska 

kontinuerligt genomgå kompetensutveckling i 

barnkonventionen, barnrättsfrågor, 

förhållningssätt och metoder. Barnrättsteamet 

står för omvärldsbevakning och samordnar 

relevanta förvaltningsövergripande 

utbildningar. 

 

 
Målet är uppfyllt, genom att förvaltningens barnrättsstrateg har 
deltagit i nätverksträffar för barnrättstrateger och spridit relevant 
kunskap vidare inom förvaltningen. Dock har fysiska 
utbildningsträffar uteblivit/blivit framflyttade till 2021 på grund av 
pandemin.  

 

 
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. 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  

 

 
Målet är uppfyllt när förvaltningens barnbokslut har skickats till 
kommunstyrelsen. 

 

 

 

Förvaltningarna och Barnrättsteamet ska bjuda 

in barn och ungdomar till dialog med besluts-

fattare för att öka delaktigheten i 

lokaldemokratin.  

 

 

Målet ej uppfyllt. Det årligen återkommande projektarbetet med 
Korsavadsskolans åttondeklassare blev inställt på grund av den 
rådande pandemin under 2020. 

 

 
Samtliga verksamheter ska inom sina 
områden ta fram och sprida anpassad 
information till barn och vårdnadshavare om 
barnets rättigheter och hur dessa kan 
tillgodoses. Kunskap och statistik om barns 
uppväxtvillkor används som underlag för 
verksamhetsutveckling, prioriteringar och 
beslut  

 

 
Målet ej uppfyllt. Sedan fem år tillbaka får samtliga 8:or som går 
på den kommunala skolan information om sina rättigheter, detta 
återkommande projekt blev tyvärr inställt under 2020 på grund 
av den rådande pandemin.  

 

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

 
Målet delvis uppfyllt. förvaltningen har börjat ta fram statistik 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 fortsatt utvecklings- 
och utvärderingsarbete. 

 

 

Kommentar måluppfyllning: Totalt är 3 av 7 målsättningar från handlingsplanen uppfyllda. 

Utfallet beror till största del på att många (årligen återkommande) projekt fick ställas in på 

grund av den rådande pandemin under 2020.  

 

 

Framtid 
När den rådande pandemin är över planerar Samhällsbyggnadsförvaltningen för följande aktiviteter, 

projekt och händelser för 2021: 

• I projektet ”Årets stadskärna” finns flera undergrupper som på olika sätt jobbar för att 

Simrishamn ska nomineras och bli utsedd till Årets stadskärna. En grupp arbetar bland annat 

representanter från den ny planeringsenheten (tillika representanter i barnrättsteamet) med att 

göra torget och miljöerna kring torget mer attraktivt inte minst ur ett barnperspektiv. Bland att 

planeras det för en hinderpark för käpphästar samt miljöer som inbjuder till lek.  
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• Under 2021 ska det genomföras en uppföljning av barnchecklistan som används i 

detaljplanearbetet samt projektering och investeringsprojekt.  

• Invigning Jonebergsparken 

• En marknadsföringsinsats av utlåning (gratis) av flytvästar planeras under 2021. 

• Utöka livräddningsstationerna i kommunens hamnområden för att utveckla 

livräddningsredskap så de anpassas, inte bara till vuxenräddning, utan även barnräddning. 

• Återuppta samarbetet med Korsavadsskolan och projekt med åttondeklassarna.  

• Inför 2021 har barnen önskat en internationell matvecka på Korsavad. Planen är att göra 

verklighet av det önskemålet.  

• Kostenheten hoppas också att kostråden kommer igång på alla skolor. 

 

 

• Barnrättsteamet ska utreda möjligheter om att erbjuda ett ”prakitikprogram” för bland annat 

högstadieelever.  

• Barnrättsteamet ska se över nya samarbeten för att vidareutveckla marina kunskaper och 

utbildning samt säkerhet kring hamn-, vatten- och havsmiljöer.   

• Barnrättsteamet utreder möjligheterna om att erbjuda utbildning i ”vattenvett” under 

vinterhalvåret för låg- och mellanstadiet. Detta hänger samman med en diskussion om att 

kommunen inte ska stängsla in dammar just på grund av att eventuella livräddningsinsatser 

skulle försvåras då man ser stängsel som ett hinder.  

• Barnrättsteamet ska se över möjligheterna att ta fram en kombinerad parkeringsplats 

(sommartid) och isbana (vintertid) samt en strategi för hur isbanor ska främjas när det finns 

möjlighet för detta. 

• Barnrättsteamet ska arbeta för att Simrishamns kommun ska bygga en ishall.  

 

 

 

Nyckeltal  
Flertalet av nyckeltalen går ej att ta fram på grund av inställd eller delvis inställda 

projekt/utbildningar på grund av den rådande pandemin under 2020. Barnrättsteamet blickar 

framåt och har fokuserat på omvärldsbevakning och uppföljning/utvärderingsarbete. 

 

Uppdrag Indikator Mått Tidsintervall Utfall 
 

Förvaltningen har minst en 

representant i det 

kommunövergripande 

barnrättsteamet som träffas 

regelbundet och arbetar tillsammans 

med kommunens barnombudsman i 

det strategiska barnrättsarbetet. 

 

 

Förvaltningens 

representant 

deltagande i det 

kommunövergripande 

barnteamets möten. 

 

100% 

 

Löpande 
 

100% 

 

Samtlig personal som arbetat minst 

ett år inom förvaltningen och som 

direkt eller indirekt arbetar med barn 

ska ha genomgått en grundutbildning 

(halvdag) om barnets rättigheter och 

vad dessa innebär i praktiken.  

 

 
Andel som har en 

genomförd 

grundutbildning 

 

 

x 

 
Löpande 

 

x 
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Förtroendevalda i 

samhällsbyggnadsnämnden ska ha 

genomgått en grundutbildning 

(heldag) om barnets rättigheter och 

vad dessa innebär i praktiken. 

 

 
Andel som har en 

genomförd 

grundutbildning 

  

 

x 

 
Löpande 

 

x 

 

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. 

 

 
Utbildningstillfället 

är årligen 

återkommande  

 

 

x 

 
Löpande 

 

x 

 

Förvaltningen ska tillsammans med 

Barnrättsteamet bjuda in barn och 

ungdomar till dialog med politiker 

och tjänstepersoner för att öka 

delaktigheten i lokaldemokratin. 

 

 
Antal projekt som 

slutförts under året, 

där barn och 

ungdomar berörs, har 

det förts en dialog 

med berörda. 

 

 

x 

 
Löpande 

 

x 

 

Samtliga verksamheter ska inom sina 

områden ta fram och sprida anpassad 

information till barn och 

vårdnadshavare om barnens 

rättigheter och hur dessa kan 

tillgodoses. 

 

 
Antal fungerande 

dialoger, om 

förvaltningens arbete, 

med barn och unga. 

 

 
x 

 
Löpande 

 

x 

 

Årlig statistik ska användas som 

underlag för utvecklings- och 

utvärderingsarbete för nämnden och 

förvaltningen. 

 

 
Relevant årlig 

statistik som underlag 

för sitt utvecklings- 

och 

utvärderingsarbete. 

 

 

x 

 
Årligen 

 

x 

     

 

    .  
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