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Samhällsbyggnadschefen har ordet
År 1989 antog Förenta nationerna konventionen för barnets rättigheter (Barnkonventionen). 
I Sverige ratificerades konventionen 1990. I och med ratificeringen blev konventionen/den 
internationella överenskommelsen juridiskt bindande för staten. Det i sin tur medförde att 
varje kommun, landsting och region måste hitta vägar för att tillämpa de rättigheter som 
konventionen ger barn.

Den 1 december 2010 godkände riksdagen strategin för att stärka barnets rättigheter i Sve-
rige som regeringen har föreslagit i propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter 
(prop. 2009/10:2329).

Sverige har fått kritik från Förenta nationernas barnrättskommitté. De har under en läng-
re tid rekommenderat Sverige att göra barnkonventionen till svensk lag. På uppdrag från 
regeringen genomfördes en barnrättsutredning mellan 2013 och 2016. Den 1 januari 2020 
beräknas barnkonventionen att bli svensk lag.

Barn förväntas därigenom få en högre status och i högre utsträckning ses som egna rättig-
hetsbärare.

För att bedriva ett hållbart framgångsrikt barnrättsarbete behöver man arbeta strategiskt, 
långsiktigt och ha en plan för arbetet. Det har nu gått mer än tre år sedan Simrishamns 
kommun antog sin handlingsplan för att stärka barnets rättigheter 2015–2018. Denna hand-
lingsplan är en viktig komponent i det arbetet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens barnombudsman har tillsammans med förvaltningens 
olika verksamheter tagit fram detta barnbokslut för 2017. Förutom att barnbokslutet beskri-
ver hur förvaltningen har arbetat med handlingsplanen under föregående år, kommer det att 
underlätta förvaltningens fortsatta arbete med att stärka barnets rättigheter. Bokslutet följer 
upp och utvärderar förvaltningens barnrättsarbete med utgångspunkt i handlingsplanens nio 
principer. Mycket är gjort, men det finns utrymme till förbättringar och Samhällsbyggnads
förvaltningen fortsätter att blicka framåt. 

Marie Leandersson

Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadsförvaltningens barnombudsman: Linda Larsson, planarkitekt
Text och layoutrevideringar: Linda Larsson
Layout: Grace Gustavsson, planarkitekt
Fotografier från vernisage på Korsavadsskolan: Liselotte Jeppsson, lärare Korsavad, Linda Larsson, 
David Tufvesson, planarkitekt, Carina Knutsson, infrastrukturstrateg
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Förvaltningsberättelse
2017

Befolkningen i Simrishamns kommun var vid årsskiftet 19 369 personer varav 3 118 (16%) 
var under 18 år. (FIR 20180109)

Simrishamns kommun år 2017

Förvaltningen har en utbildad barnrättsstrateg som har getts ansvar för frågor som berör 
barn. Personen är planarkitekt och hanterar sitt barnrättsarbete utöver ordinarie arbetsmo-
ment. Det är upp till personen och närmaste chef att prioritera arbetsuppgifterna. 

Samhällsbyggnadsnämnden har inga nyckeltal eller uppställda mål för sitt barnrättsarbete, 
men under året har 22% av förvaltningens medarbetare gått grundkursen i barnrättsarbete 
som kommunens barnombudsman har hållit. Totalt har 67% av förvaltningens medarbetare 
gått grundkursen. 

Beskrivning 2016 2017
Andel av medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltning-
en som har gått grundkurs i barnrättsarbete (totalt) 

45% 67%
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Fem år i sammandrag

Information hämtad från www.kolada.se (2018-01-15)
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Verksamhetsberättelse
Samhällsbyggnadsnämnden

Uppdrag

Enligt Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 20152018 
ska barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och utvärdering av handlingsplanen 
ska beskrivas förvaltningsvis. 

Uppföljning av handlingsplanen ska även ske två gånger per år av kommunens förvaltnings 
och politiska ledning. 

Årets händelser

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft ett aktivt år 2017, med många projekt som berör 
barn. Förvaltningen har arbetat aktivt med att ge barn och ungdomar tillfällen att föra fram 
sina synpunkter i allt från utformning av våra stationsområden till vad de vill äta i skolan.

Verksamhetsuppföljning

Denna årsredovisning innehåller uppföljning och utvärdering av förvaltningens barnrättsar-
bete med utgångspunkt i handlingsplanens nio principer. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har redovisat sina genomförda projekt under varje princip och kompletterat med en kort 
utvärdering.

1. Beslut som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen

Barnchecklista som togs fram under 2016 används vid all planering i detaljplaner som 
påbörjats efter att checklistan togs fram, samt i de flesta andra detaljplaner.

Förvaltningen utgår ifrån att Barn och utbildningsförvaltningen kontrollerar att beslut 
som tas för förändringar av arbete och lokaler i skolor och förskolor utformas i över-
ensstämmelse med barnkonventionen.

Utvärdering:

Barnchecklistor för övriga arbeten där barn berörs, bör utarbetas för att säkra att be-
slut som rör barn utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.

Förvaltningens tjänstemän är positiva till att ställa frågor till personal från Barn och 
utbildningsförvaltningen om hur beslut har tagits om förändringarna. Om de upptäcker 
att barnkonventionen inte följs kan de vända sig till förvaltningens barnombudsman för 
att gemensamt välja en väg framåt.

2. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar inte inom detta område.

Utvärdering:

Det finns i dagsläget inget behov av detta inom förvaltningens arbetsområde.
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3.  Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem

I ett samarbete med Korsavadsskolan har alla deras åttondeklassare deltagit i ett sam-
arbete med plan och bygglovsenheten för att förändra kommunens stationsområden. 
Eleverna har fått inventera Gärsnäs station eller Simrishamns station. Planarkitekt 
Linda Larsson har i samarbete med Infrastrukturstrateg Carina Knutsson/ Trafikingen-
jör Henrik Alvén hållit i en föreläsning om mobility management och stadsplanering. 
Därefter har eleverna tagit fram förslag på förändringar av sitt valda stationsområde i 
grupper som redovisats för elever, lärare, samt kommunens politiker och tjänstemän 
vid en vernissage i slutet av vårterminen. Denna information har också lagts upp på 
kommunens hemsida.

Utbyggnad av allmän platsmark – gator, dagvattenmagasin mm, söder om stations-
området i Simrishamn, har påbörjats. Korsavadsskolans ungdomar har haft möjlighet 
att påverka utformningen genom projektet kring stationsområdena, men det kommer 
främst att påverka den följande etapp II. Vid detaljplanearbetet har Nova Academy 
yttrat sig med hjälp av kommunens barnombudsman. 
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Detaljplaner skickas även fortsättningsvis på samråd och granskning till barnombuds-
mannen, som kontaktar en barn eller ungdomsgrupp i närområdet för en diskussion 
om detaljplanen. Barnombudsmannen formulerar sedan ett yttrande utifrån barnens 
synpunkter på detaljplanens innehåll.

Skolungdomarna ges möjlighet till att delta i matråd cirka 2 gånger per termin och sko-
la. Vid mötena deltar skolsköterska och bespisningspersonal. Barnen och ungdomarna 
för fram sina önskemål om mat, skolmatsalen och personalen. Korsavadsskolan har 
inte haft något matråd under en längre period, men vid ett elevrådsmöte på Korsa-
vadsskolan den 15 december, informerade kostenheten om verksamheten, och beslut 
togs att matråd ska införas under 2018.

Elevrådet för årskurs 46, på Fredsdalsskolan har under december månad aktivt valt 
att engagera sig i skolans mat genom att lämna in ett medborgarförslag. Förvaltningen 
kommer att besvara medborgarförslaget under 2018.

I projekt Vägval, där cirka 300 vägar i kommunen ska få namn, har skolorna getts möj-
lighet att engagera sina elever. Informationsbrev skickades till alla kommunens skolor 
i maj 2017 via Barn och utbildningsförvaltningen där de erbjöds att delta. Projektet 
har öppnat ett Instagramkonto bland annat för att kunna visa de arbeten som görs av 
elever och för att få fler unga intresserade. Efter ett inledande stort intresse har det 
dock endast mynnat ut i att två åttondeklasser från Korsavadsskolan kommer att delta 
i projektet under våren 2018.

Planerade ny och ombyggnationer av lek och samlingsplatser i Gärsnäs, Kivik, Borr-
by och Simrishamn har inte stämts av med barn och ungdomar. Kontakter har i vissa 
fall tagits med skolor eller förskolor, men förvaltningen har inte fått någon återkoppling.

Längs Annelundsvägen förbi Simrislundsskolan planeras en chikan för att sänka has-
tigheten och öka tryggheten för skoleleverna. Skolan har under året fått fler klassrum. 
Från förvaltningens sida har arbetena inte förankrats med skolbarnen.

För Solrosens förskola har planer på förändring av utemiljön påbörjats. Från förvalt-
ningens sida har dialog endast förts med personalen.

Belysningen kring skolan i Sankt Olof har förbättrats för att öka tryggheten i området, 
men från förvaltningens sida har barn inte deltagit i beslutsprocessen.

Fastighetsenheten har deltagit i elevsamverkan med elevrådet avseende Korsavad-
sskolans förändrade utemiljö. Synpunkterna som kom in ska påverka utformningen av 
utemiljön inför projekteringen som ska ske under 2018. 

Dessutom har samtal förts med ungdomar, kring trygghet i omklädningsrum inom kom-
munen. Dessa har Åsa Andrén på Barn och utbildningsförvaltningen hållit i.

Det har getts startbesked till en Montessorilekskola. Förvaltningen har inte haft någon 
kontakt med förskolebarnen.
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Miljömålen har följts upp under året och bland annat 
har:

•  Energieffektivisering genomförts i kommunens skolor 
och förskolor i enlighet med fastställd energistrategi. 
Förvaltningen har inte involverat barn.

•  Bebyggelsestrategi för Simrishamns kommun följts 
genom att förtäta befintlig bebyggelse söder om sta-
tionsområdet, inom området har ungdomar deltagit 
såsom angivits tidigare.

•  Utveckling av cykeltrafiken i kommunen påbörjats 
genom en cykelplan som även ska innehålla en 
utredning om cykelpooler. Planen beräknas fär-
digställas under 2018. Barn och ungdomar har fått 
möjlighet att svara på en enkät som ska påverka 
prioriteringen av åtgärdsförslagen.

•  Ett bostadsförsörjningsprogram färdigställts under 
året – i detta har ungdomar varit delaktiga under 
2016.

•  Åtgärder genomförts i enlighet med ”Vattenvårdspro-
gram för Tommarpsåns avrinningsområde” som på 
sikt kommer att medföra flödesutjämning i vattendra-
get och mindre näringstransport till Östersjön från 
jordbruket. Förvaltningen har inte involverat barn.

Det genomfördes en trygghetsvandring i Borrby den 7 november. Inga barn deltog 
under vandringen, men det gick ut en mailinbjudan till skoleleverna via Barn och ut-
bildningsförvaltningen. I denna fanns en länk till en enkät på hemsidan, där det gick att 
lämna information om platser som upplevdes som otrygga. Skoleleverna har använt 
sig av denna enligt lärare på skolan i Borrby, men då svaren är helt anonyma finns 
ingen statistik på hur många barn som har valt att utnyttja möjligheten att göra sin röst 
hörd.

Förvaltningens barnombudsman deltog vid höstens ungdomsråd på hotell Svea den 
12 oktober. Ungdomar från kommunens skolor fick möjlighet att lyfta fram sina frågor 
och få möjlighet att få svar från politiker och tjänstemän. 
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Frågor som berörde samhällsbyggnadsförvaltningen var:

• en elev från Nova Academy påpekade att kost för allergiker saknas och veganer har 
endast Quartys, som alltid har soppa som alternativ. 

 x En diskussion har förts med kostenheten och eleven har fått reda på att det är Nova 
Academys rektor som har ansvar för frågan.

• Från Korsavadsskolan framfördes önskemål om bättre kost/näringsriktighet och 
inflytande över kosten. 

 x Den följande diskussionen med kostenheten har lett fram till att Korsavadsskolan kom-
mer att bilda matråd som ska starta upp under 2018.

• Det fanns flera frågor som berörde trafik och elevernas skolvägar vilket ledde till att 
en arbetsgrupp för trygga skolvägar bildades. Den kom att bestå av förvaltningens 
barnombudsman och en representant från Nils Holgersson skolan och en represen-
tant från Korsavadsskolan.

1. Det finns endast ståplats på bus-
sar, för få bussar och Skånetra-
fikens chaufförer kör snabbt och 
slängigt vilket gör det svårare att 
stå. 

* Efter diskussioner med kommu-
nens infrastrukturstrateg Carina 
Knutsson och förvaltningens tra-
fikingenjör kom man fram till att 
en informationskampanj om att 
flytta på väskan borde påbörjas 
till hösten 2018 med hjälp av den 
nya infrastrukturstrategen som 
börjas mars 2018. 

* Detta har stämts av med arbets-
gruppen för trygga skolvägar och 
uppföljning kommer att ske efter 
nästa ungdomsråd.

2.  Rondellen vid Korsavad - Problem has-
tighet och ouppmärksamma trafikanter 
(både gående, cyklister och bilister) 

*  Samhällsbyggnadsförvaltningen kom-
mer att se över vilka åtgärder som kan 
genomföras för att minska problemen 
och skapa en säkrare trafikmiljö. Vägen 
är trafikverkets vilket gör att åtgärder 
måste förankras med dem. 

*  Förvaltningens barnombudsman kon-
taktar skolan och bokar tid för infor-
mation om trafikregler, trafikvett och 
konsekvenser. 

*  Detta har stämts av med arbetsgruppen 
för trygga skolvägar och uppföljning 
kommer att ske efter nästa ungdoms-
råd.
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3. Korsningen vid ICA - Problem hastighet, 
ouppmärksamma trafikanter (både gåen-
de, cyklister och bilister) och sikt nedåt för 
lastbilar vid övergångsställen

* Svenska lastbilar har speglar för att kunna 
se nedanför hytten i dagsläget.

*  Trafikljus, gupp och avsmalning är inte 
lösningar som bedöms som genomförbara, 
men samhällsbyggnadsförvaltningen håller 
på att se över korsningen tillsammans med 
trafikverket som äger vägen. Den är trång 
och problematisk och det bedöms ta minst 
5 år innan en lösning finns på plats. Under 
tiden rekommenderar samhällsbyggnadsför-
valtningen eleverna att korsa Kristianstadvä-
gen i parken istället. En korsning som nyli-
gen har byggts om för att bli mer trafiksäker.

*  Detta har stämts av med arbetsgruppen för 
trygga skolvägar och uppföljning kommer att 
ske efter nästa ungdomsråd.

4. Korsningen vid Gula huset - Problem 
sikt och ouppmärksamma trafikanter 
(både gående, cyklister och bilister)

* Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår 
att elever och personal tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen tittar på 
platsen till våren och ser vad och hur 
stort problemet är.

*  Förvaltningens barnombudsman tar kon-
takt med skolan för att boka tid.

*  Detta har stämts av med arbetsgruppen 
för trygga skolvägar och uppföljning kom-
mer att ske efter nästa ungdomsråd.

5. Korsningen Peder Mörcks väg/väg 9/
Storgatan

* Vägen är trafikverkets och det pågår en 
diskussion om vad som kan genomföras 
här. Kommunen vill att det ska bli en bra 
lösning som håller i många år. Lösningen 
kommer inte att finnas förrän om tidigast 5 
år. Det kan kanske bli en rondell. 

*  I väntan på denna lösning så skulle det 
kunna bli aktuellt med blinklampor med 
sensorer vid övergångstället.

*  Detta har stämts av med arbetsgruppen 
för trygga skolvägar och uppföljning kom-
mer att ske efter nästa ungdomsråd.
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Förvaltningen upphandlade under 2017 en konsult till att arbetet med att ta fram en 
cykelplan för kommunen. Arbetet ska slutföras i början på 2018. Inom arbetet har en 
enkät lagts upp, på kommunens hemsida, som har genererat cirka 350 svar från kom-
munmedborgarna. Av dessa var 25% i åldrarna mellan 7 och 12 år och 10 % i åldrarna 
13–18 år. Svaren från enkäten kommer främst att användas av konsulten för att priori-
tera åtgärdsförslagen.

Ett åtgärdsarbete för bristande skyltning av skolskjutshållplatser har pågått under 2017 
och förväntas att slutföras under 2018. Arbetet genomförs i samarbete med Barn och 
utbildningsförvaltningen. Från samhällsbyggnadsförvaltningens sida har arbetet inte 
förankrats med de berörda ungdomarna.

Under året har ett lusthus försetts med glaspartier och grillplatser anlagts i hamnom-
rådet. Detta har medfört att förskoleklasser i högre utsträckning än tidigare har valt att 
vistas i hamnområdet. Inga barn har tillfrågats vid anläggandet.

Simrishamns kommun har deltagit i Europeiska trafikantveckan (ett europeiskt initiativ 
för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter) den 22 september. 
Barn och ungdomar, samt övriga medborgare hade möjlighet att prata med kommu-
nens tjänstemän, polisen, räddningstjänsten och QPark, ta del av föredrag, se film, 
få energi och klimatrådgivning, delta i en fototävling på Instagram på temat ”En rolig 
transport” och gå tipsrunda i centrum med frågor om trafikregler, säkerhet och klimat. 
På Stortorget fanns det fikaförsäljning i samarbete med särskolan på Österlengymna-
siet. 

6. Trygghet – otrygga områden med alkohol 
och droger, samt större grupper som rör 
sig i området, trafiksäkerhet, mörka gång- 
och cykelvägar, enkelsidig belysning så 
endast en gångbana är upplyst.

*  Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker 
att förslaget om trygghetsvandringar med 
åtgärdsplaner låter bra och föreslår att ett 
program med trygghetsvandringar initieras 
av kommunens barnombudsman. Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen kan ställa upp 
med personal och kartunderlag, men BUF, 
skolpersonal, elever och polisen bör också 
delta. Tidigast nästa höst bör dessa trygg-
hetsvandringar kunna börja genomföras 
och troligtvis för en skola i taget.

*  Detta har stämts av med arbetsgruppen för 
trygga skolvägar och uppföljning kommer 
att ske efter nästa ungdomsråd.
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Utvärdering:

Detaljplaner för Gärsnäs station och Skansen del II (Simrishamns station) har i stor 
grad påverkats av Korsavadsskolans elever. Det är ett bra sätt att nå ungdomarna och 
få ta del av deras åsikter i samhällsbyggnadsfrågor. Förvaltningen behöver bli bättre 
på återkoppling till ungdomarna.

Samråd och granskningar av detaljplaner uppfyller i handlingsplanens syfte, tack vare 
förvaltningens samarbete med Barnombudsmannen.

Barn och ungdomar i de kommunala skolorna ges allt större möjlighet att uttrycka sina 
åsikter om skolmaten, skolmatsalen och bespisningspersonalen.

Projekt vägval ger barn och ungdomar möjlighet att påverka vad gatorna i deras hem-
bygd ska heta. Ett positivt sätt för dem att komma i kontakt med kommunen och känna 
att de får vara med och bestämma över sin omgivning.

Planerade ombyggnationer i kommunen kan i framtiden skickas till barnombudsman-
nen för att få hjälp med att hitta en barn eller ungdomsgrupp som blir berörd av för-
ändringen. 

Det bör ligga på barn och utbildningsförvaltningen att genomföra förankring av föränd-
ringar i skolmiljöer med skoleleverna, samt förskolemiljöer med förskolebarnen. För-
valtningen bör vid behov medverka vid möten, samt fråga när möten ska genomföras 
om förvaltningen inte kallas till möte. 

Europeiska trafikantveckan ger möjlighet till samtal mellan barn och vuxna i tjänsteut-
övning i en situation där det är lättare att närma sig poliser, räddningstjänsten, Qpark 
och kommunens tjänstemän.
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4.  Barn ska få kunskap om sina rättigheter

Under samarbetet med Korsavadsskolan årskurs 8, så har eleverna fått information 
om sina rättigheter att yttra sig under samråd och granskning i den kommunala plane-
ringsprocessen. Eleverna har även fått en introduktion till stadsplanering. En fortsätt-
ning planeras under 2018 med nästa årskurs 8 elever.

Utvärdering:

Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppfattat samarbetet som positivt och har i sam-
arbete med Korsavadsskolan planer på ett årligen återkommande samarbete i stads-
planeringsfrågor. Nästa år kommer eleverna att arbeta med namnsättning av vägar i 
kommunen. 

5.  Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldra-
skap

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar inte inom detta område.

Utvärdering:

Det finns i dagsläget inget behov av detta inom förvaltningens arbetsområde.

6.  Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättighe-
ter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter

En utredning har genomförts för att ta reda på hur många av samhällsbyggnadsförvalt-
ningens medarbetare som har deltagit i barnombudsmannens grundutbildning i barn-
konventionen genom åren. Alla som är tillsvidareanställda och inte har gått utbildning-
en har att erbjudits att gå grundutbildningen vid ett av de två utbildningstillfällena som 
hölls under hösten. Det var 22% av de anställda som gick grundutbildningen under 
2017.

Detta har resulterat i att 67% av förvaltningens medarbetar har gått grundkursen. Av 
de som inte har gått kursen arbetar 29% med arbeten där de sällan eller aldrig träffar 
barn i sin yrkesroll. Resterande 4% av medarbetarna var tjänstlediga, föräldralediga, 
sjukskrivna eller så var tjänsterna vakanta. 

Utvärdering:

Förvaltningen har på ett bra sätt slutet upp och deltagit i grundutbildningen under året. 
Det är viktigt att fortsätta att erbjuda utbildning i ämnet, dels vidareutbildning eller 
workshops, men även grundkursen till de som inte har gått den eller är nyanställda.

Det är viktigt att förvaltningen har en utbildad barnrättsstrateg som barnombudsman. 
Om fler barnrättsstrateger ska utbildas inom förvaltningen bör gata/parkenheten, fast-
ighetsenheten eller kosten ges prioritet då de tar många beslut som berör barn direkt 
eller indirekt.



14

7. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter 
genom samverkan

Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar aktivt med:

•  Barn och utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret i infrastrukturfrågor 
som rör barn.

•  Barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i lokalförsörjningsfrågor 
som rör barn.

•  Kultur och fritidsnämnden och Barn och utbildningsförvaltningen i frågor som rör 
lekytor för barn.

•  Barn och utbildningsförvaltningen, Kommunledningskontoret, socialförvaltningen 
och Kultur och fritidsförvaltningen i stadsbyggnadsfrågor som rör barn.

Utvärdering:

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att öka sitt samarbete över förvalt-
ningsgränserna, vilket bör stärka barnets rättigheter i de frågor som rör barn.

8. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prio-
riteringar som rör barn

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en utbildad barnrättsstrateg som förvaltningens 
barnombudsman. Genom kommunförbundet Skånes nätverk för barnrättsstrateger 
sprids den senaste informationen inom ämnet, via förvaltningens barnombudsman till 
de som är berörda av förändringen.

Barns säkerhet i hemmet, trappor, tippskydd (till exempel spis), glaspartier med mera, 
utreds i byggsamråd. 

Utvärdering:

Information från kommunförbundet Skåne berör sällan de ämnen som ligger på sam-
hällsbyggnadsförvaltningens bord.

Barns säkerhet i hemmet följer de krav som ställs i BBR   Boverkets byggregler. 
Bygglovshandläggare/byggnadsinspektörer i kommunen kontrollerar regelbundet för-
ändringar i byggreglerna.
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Måluppföljning och framtid

9. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barn-
rättsperspektiv 

Under 2017 har Samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat:

•  haft ett samarbete med Korsavadsskolans åttondeklassare om stationsområdena i 
kommunen

•  skickat detaljplaner på samråd och granskning till kommunens Barnombudsman

•  genomfört matråd med skol och förskoleelever

Utvärdering:

Det finns utrymme till förbättring, men Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att 
blicka framåt. 

Det finns möjlighet till förbättring genom att Samhällsbyggnadsnämnden sätter upp 
mål och nyckeltal som kan följas upp i kommande bokslut.


