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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 längre 
tid rekommenderat Sverige att göra barnkonventionen till svensk lag. På uppdrag från re-
geringen genomfördes en barnrättsutredning mellan 2013 och 2016. 

Den 13 juni 2018 beslutade Riksdagen att FN:s barnkonvention blir svensk lag 1 januari 
2020.

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

För att bedriva ett hållbart och framgångsrikt barnrättsarbete behöver man arbeta strate-
giskt, långsiktigt och ha en plan för arbetet. Simrishamns kommun antog 24 november 2014 
§ 174 en handlingsplan för att stärka barnets rättigheter för åren 2015–2018. Under 2018 
har kommunen arbetat förvaltningsövergripande med att ta fram en ny handlingsplan för 
2019-2022. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens barnrättsteam har tillsammans med förvaltningens olika 
verksamheter tagit fram detta barnbokslut för 2018. Förutom att barnbokslutet beskriver 
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
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Marie Leandersson, förvaltningschef
Stefan Lundgren, fastighetsingenjör
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Åke Nilsson, kock
Text och layout: Linda Larsson
Fotografier: 
Kicki Näslund, projektledare Vägval och David Tufvesson, planarkitekt
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Förvaltningsberättelse
2018

Befolkningen i Simrishamns kommun var vid årsskiftet 19 369 personer varav 3 118 (16%) 
var under 18 år. (FIR 20180109) I slutet av året hade befolkningen sjunkit till 19 274 per-
soner varav 3 085 (16%) var under 18 år. (FIR 20181228)

Simrishamns kommun år 2018

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 30 av förvaltningens medarbetare gått grundkursen i barnrättsarbete 
som kommunens barnombudsman har hållit. Totalt har 76% av förvaltningens medarbetare 
gått grundkursen. 

Beskrivning 2016 2017 2018
Andel av medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltning-
en som har gått grundkurs i barnrättsarbete (totalt) 

45% 67% 76%

Titel 2014 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola 80% 80% 81% 82% -
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan - 99% 92,4% - -
Elever i åk 8 (-2015) åk 9 (2016-): Jag känner mig trygg 
i skolan

- 91% 79,1% - -

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 81,0% 75,6% 80,4% 69,8% 65,5%
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram 87,9% 89,4% 89,3% 80,8% 79,2%
Andel nyinvandrade elever åk 9 inkl okänd bakgrund 3,0% - 3,1% 22,3% 20,0%
Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt bi-
ståndsbedömda öppna insatser

0,7% 0,9% 0,8% - -

Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn 
(antal barn)

0 10 2 1 -

Fem år i sammandrag

Information hämtad från www.kolada.se (2018-12-18)



4

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-
ledning och politiska ledning. 

Årets händelser

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året som gått byggt vidare på den struktur som 
har byggts upp sedan nuvarande handlingsplan togs fram 2015. 2018 har förvaltningen ak-
tivt deltagit i arbetet med att ta fram en ny handlingsplan, bildat ett eget barnrättsteam och 
arbetat aktivt med att ge barn och ungdomar tillfällen att föra fram sina synpunkter i allt från 
namnsättning av kommunens gator till hur deras skolas utemiljö ska se ut.

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

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

Barnchecklistan för detaljplaner har under året fått sällskap av en barnchecklista som 
anpassats till exploatering i offentliga miljöer. Den kommer till en början att användas i 
gata&parkenhetens projekt.

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:

Barnchecklistan för anläggningsarbeten bör i framtiden även användas av VAenhe-
ten, Hamnenheten och Fastighetsenheten, för att säkra att beslut som rör barn utfor-
mas 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.
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Projekt Vägval Korsavadsskolan
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2. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang

Samhällsbyggnadsförvaltningen respekterar barnens olika behov i den omfattning vi 
kommer i kontakt med det. Nyanställda får information om detta inom kostenheten.

Utvärdering:

Inga allvarliga incidenter har inträffat. Systemet fungerar bra.

3.  Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem

Vägval är Simrishamns kommuns projekt för att namnge vägar. Arbetet påbörjade 
våren 2017 och bygger på medborgardialog. Sammanlagt var det drygt 300 vägar, 
främst på landsbygden, som skulle namnges. Arbetet har skett genom samarbete med 
byalag, vägföreningar, boende och andra intresserade. Under februari 2018 har två 
8e klasser från Korsavadsskolan varit delaktiga. Samarbetet började med ett möte 
i Rådhuset och information om varför staden ser ut som den gör. Planarkitekterna 
David Tufvesson och Grace Gustavsson från plan och exploateringsenheten infor-
merade om stadsplanering och elevernas möjligheter att påverka kommunens arbete, 
politiker talade om hur det går till att fatta beslut och fick svara på frågor. Projektledare 
Kicki Näslund från bygglov och MBKenheten gav eleverna en bakgrund till projektet 
och berättade hur namngivning 
går till. Som avslutning stanna-
de eleverna till i Kontakten där 
personalen informerade elever-
na om hur kontakten tar hand 
om alla frågor från medborgarna 
och hjälper dem att hitta rätt.  

Eleverna fick tid på sig att in-
ventera, fundera och ta fram väl 
motiverade förslag till vägnamn. 
Resultatet visades upp vid en 
vernissage i biblioteket ons-
dagen den 7 mars, där elever, 
lärare, tjänstemän, politiker och 
allmänheten kunde delta. Ut-
ställningen hängde sedan kvar i 
en vecka för att så många som 
möjligt skulle få möjlighet att se 
förslagen. 

Information om projekt vägval 
och möjligheten att delta i pro-
jektet gick under våren 2017 ut 
till samtliga skolor i kommunen. 
Förutom Korsavadsskolan så 
valde en klass i Borrby skola att 
delta i projektet. De lämnade in 
namnförslag på samtliga namn-
lösa vägar kring Borrby samhäl-
le.

Affisch för Korsavadsskolans vernissage
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Utförda ny och ombyggnationer av lek och samlingsplatser i Gärsnäs, Kivik och 
Borrby 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.

Under året har vandringsstigen i Åbackarna anpassats för att öka tillgängligheten. 
Arbetet har inte förankrats med medborgardialoger med ungdomar.

Planering för Bergstrands väg i Simrishamn har pågått under 2018. Projektet har be-
viljats bidrag från Boverket och kommer genomföras under 2019. I det fortsatta arbetet 
kommer barn och ungdomar att engageras i projektet.

Refug över Christian IV:s väg och gång och cykelväg vid Coop har anlagts under 
2018. Inga barn har deltagit i planeringen av projektet.

Längs Annelundsvägen förbi Simrislundsskolan byggdes två chikaner för att sänka 
hastigheten och öka tryggheten för skoleleverna. Från förvaltningens sida har arbete-

Hantverksparken Gärsnäs

Utegym vid Sisselas källa Borrby

Hamnen Kivik

Ängsgatan 
Hammenhög

Korsoren Borrby
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na inte förankrats med skolbarnen. Det har kommit in klagomål på chikanerna sedan 
de uppfördes och de kommer utvärderas under våren 2019.

Förslag till utformning av Graffitiprojektet i Sjöfartsstråket har tagits fram i samarbete 
med två ungdomar. Vid genomförande av projektet under 2019 planeras ungdomar 
från Korsavadsskolan att delta.

Under året som gått så har fastighetsenheten tagit fram ett gestaltningsprogram för 
Korsavadsskolans utemiljö tillsammans med elevrådet och Åsa Andrén från Barn och 
utbildningsförvaltningen. 

Förskolan Solrosen har fått en helt ny utemiljö och utformningen har tagits fram med 
hjälp av förskoleverksamheten. 

Under försommaren så fick fastighetsenheten ett brådskande uppdrag att bygga om 
Sankt Olofs skola för att kunna inhysa fjärde klass. Detta projekt utfördes under som-
maren och var klart när skolorna började. Enheten förutsatte att barn och utbildnings-
förvaltningen hade gjort en analys utifrån barnrättsperspektivet innan de beställde 
uppdraget. 

Under hösten har tillgänglighetsanpassningar genomförts i form av trapphissar på 
Borrby skola och en plattformshiss på Kiviks skola. Det har även byggts en handikapp-
toalett i Borrby sporthall. 

Simrishamns kommun har deltagit i 
Europeiska trafikantveckan (ett eu-
ropeiskt initiativ för att underlätta 
och uppmuntra till hållbara resor och 
transporter) den 20 och 21 september. 
Barn och ungdomar, samt övriga med-
borgare hade möjlighet att prata med 
kommunens tjänstemän, polisen, rädd-
ningstjänsten och Transdev, provköra 
elcykel och gå tipsrunda i centrum med 
frågor om trafikregler och trafiksäker-
het. Skolskjutsplanerareren delade ut 
reflexer och talade med ungdomarna. 
Kommunens nya bokbuss fanns på 
plats för att visa upp sig för allmän-
heten och turistbyrån informerade om 
cykel- och vandringsleder.

 
 

Det genomförs regelbundna 
matråd på samtliga av kos-
tenhetens skolor. Vid möte-
na deltar skolsköterska och 
bespisningspersonal. Barnen 
och ungdomarna för fram 
sina önskemål om mat, skol-
restaurangen och köksperso-
nalen. 

Vitemölla och Skillinge hamnar 
har renoverats under 2018 och 
det påverkar även barn och deras 
möjligheter att röra sig i området 
på ett säkert sätt. Inga barn har 
dock involverats i besluten om 
ombyggnad.
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Utöver detta så skedde det fortlöpande underhåll i form av bland annat tak och föns-
terbyte, utbyte av ventilationsanläggningar samt styrsystem för ett bättre inomhuskli-
mat, främst då för våra skolor och förskolor.

Ny energieffektiv belysning har monterats i och kring Sankt Olofs skola i enlighet med 
önskemål från barnen och Barn och utbildningsförvaltningen för att skapa en tryggare 
utemiljö.

Laddstolpar har under året satts upp vid Borrby och Gärsnäs skolor. Det kommer på 
sikt att hjälpa till att minska bullret från trafiken och ge en renare luft. Inga barn har 
involverats i processen.

Elevrådet för årskurs 46, på Fredsdalsskolan lämnade i december 2017 in ett med-
borgarförslag om att de ville att skolan skulle få ett tillagningskök. Förvaltningen 
skickade ärendet vidare till Barn och utbildningsförvaltningen i början av januari 2018 
eftersom det är den nämnden som har budgetansvaret. Barn och utbildningsnämnden 
beslutade i december 2018 att barn och utbildningsförvaltningen ska utreda förutsätt-
ningarna och kostnaderna för iordningsställandet av ett tillagningskök på Fredsdals-
skolan. 

Miljömålen har följts upp under året och bland annat har:

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

•  Bebyggelsestrategi för Simrishamns kommun följts genom att förtäta befintlig be-
byggelse söder om stationsområdet, inom området har ungdomar uttryckt sina 
åsikter under 2016 och 2017.

•  Utveckling av cykeltrafiken i kommunen genomförs med en cykelplan som även 
innehåller en utredning om cykelpooler. Planen ska ut på remiss och politiskt beslut 
ska förhoppningsvis fattas under början av 2019. Barn och ungdomar har fått möj-
lighet att svara på en enkät som ska påverka prioriteringen av åtgärdsförslagen.

•  Förvaltningen har arbetat med ett åtgärdsprogram för kommunens bostadsförsörj-
ningsprogram – ungdomar var delaktiga i medborgardialogerna som genomfördes 
2016.

Den 15 mars 2018 hölls en uppföljning på 2017 års ungdomsråd. Samhällsbyggnads-
förvaltningen och samhällsbyggnadsnämnden fanns representerade. De punkter som 
togs upp som främst berörde samhällsbyggnadsförvaltningens arbete var att Nova 
Academy valt att inte få skolmaten från kommunens kostenhet, samt frågan om trygga 
skolvägar. Vid 2017 års ungdomsråd bildades en arbetsgrupp om trygga skolvägar. 
Det har gett upphov till att samhällsbyggnadsförvaltningen under 2019 kommer att 
inrikta sitt årliga samarbete med kommunens 8:or på just trygga skolvägar. Det lyftes 
även tankar om en demokratigaranti som i så fall skulle bygga vidare på samhälls-
byggnadsförvaltningens samarbete med högstadieskolorna. Frågan kommer dock att 
hanteras av kommunledningskontoret.
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Utvärdering:

Detaljplaner för Gärsnäs station som avslutades under året och Skansen del II (Simris-
hamns station) har i stor grad påverkats av Korsavadsskolans elever under 2017. Det 
är ett bra sätt att nå ungdomarna och få ta del av deras åsikter i samhällsbyggnadsfrå-
gor. Förvaltningen behöver dock bli bättre på återkoppling till ungdomarna.

Barn och ungdomar i de kommunala skolorna ges allt större möjlighet att uttrycka sina 
åsikter om skolmaten, skolrestaurangen och kökspersonalen, vilket har fungerat väl.

Projekt Vägval gav barn och ungdomar möjlighet att påverka vad gatorna i deras hem-
bygd ska heta. Det var ett positivt sätt för dem att komma i kontakt med kommunen 
och känna att de får vara med och påverka sin omgivning.

Vid planerade ombyggnationer i kommunen bör kontakt tas med barnombudsmannen 
för att få hjälp med att få kontakt med en barn eller ungdomsgrupp som blir berörd av 
förändringen. 

Det genomfördes trygghetsvandring 
i Kivik 20 januari 2018, Sankt Olof 6 
mars 2018 och Skillinge 13 november 
2018. Mailinbjudan har skickats ut till 
skolor via Barn-och utbildningsför-
valtningen. I denna inbjudan fanns en 
länk till en digital enkät där det gick 
att lämna information och synpunkter 
om platser som upplevdes otrygga. 
Eftersom svaren är anonyma är det 
oklart om barn har lämnat informa-
tion i enkäten. Trygghetsvandringen 
har utformats utifrån inkommen in-
formation och synpunkter. Vid trygg-
hetsvandringen i Skillinge deltog en 
pojke.

Möten med elevråd på Borrby 
skola har lett fram till en rang-
ordning av lekredskap som 
kommer att användas vid för-
nyelse av skolans utemiljö, vid 
dessa möten framkom även 
önskemål om större fotbollsmål. 
Detta är nu verklighet. 

Förvaltningen påbörjade 2017 arbe-
tet med en cykelplan för kommunen. 
Arbetet genomfördes under 2018. 
Under 2017 genomfördes en enkätun-
dersökning på kommunens hemsida, 
som genererade cirka 350 svar från 
kommunmedborgarna. Av dessa var 
25 % i åldrarna mellan 7 och 12 år 
och 10 % i åldrarna 13–18 år. Svaren 
från enkäten har legat till grund för 
prioritering av åtgärdsförslagen.
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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 polisen, räddningstjänsten och 
kommunens tjänstepersoner, vilket är positivt.

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 2019 med nästa årskurs 8 elever.

Utvärdering:

Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppfattat samarbetet som positivt och har på prov 
beslutat att erbjuda övriga 8:or i kommunen att delta i nästa års samarbete i stads-
planeringsfrågor. 2019 ska handla om trygga skolvägar och kommer att omfatta fler 
aktörer, Transdev som kör bussarna, Kommunpolisen, Barn och ungdomsförvaltning-
en, med flera. 

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

Av samhällsbyggnadsförvaltningen medarbetare har 76 % deltagit i barnombudsman-
nens grundutbildning i barnkonventionen genom åren. Alla som är tillsvidareanställda 
och inte har gått utbildningen har att erbjudits att gå grundutbildningen vid ett av de två 
utbildningstillfällena som hölls under året. Det var 30 av de anställda som gick grund-
utbildningen under 2018.

16 % arbetar med arbeten där de sällan eller aldrig träffar barn i sin yrkesroll. Res-
terande 8 % av medarbetarna var tjänstlediga, föräldralediga, sjukskrivna eller så är 
medarbetarna nyanställda. 

12 medarbetare inom kostenheten har gått en kurs i aktivt ledarskap på initiativ från 
elevhälsan och Barn och utbildningsförvaltningen. Detta för att stärka medarbetarna i 
deras arbete och för att kontakten med eleverna ska bli bättre.

Utvärdering:

Förvaltningen har på ett bra sätt slutit upp och deltagit i grundutbildningen under året. 
Kursen i aktivt ledarskap som kostenheten har gått kan ses som vidareutbildning i 
ämnet vilket vi efterfrågade i fjolårets utvärdering. Det är viktigt att fortsätta att erbjuda 
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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.

Det vore lämpligt att erbjuda nämnderna en grundkurs i barnkonventionen så de är väl 
förberedda på att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Nämnderna och förvalt-
ningen bör vara representerade vid kommunförbundet Skånes utbildning Barnkonven-
tionen blir svensk lag - Skåne rustar den 26 februari 2019.

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 Skånes nätverk för barnrättsstrateger berör sällan 
de ämnen som ligger på samhällsbyggnadsförvaltningens 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 2018 har Samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat:

•  haft ett samarbete med Korsavadsskolans åttondeklassare om namnsättning av 
kommunens gator

•  genomfört matråd med samtliga av de av kommunens skolor där kostenheten leve-
rerar maten

• aktivt deltagit i framtagande av handlingsplan för barnrättsarbete för Simrishamns 
kommun

• bildat ett barnrättsteam för att stärka förvaltningens barnrättsarbete

Utvärdering:

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

Genom att sätta upp mål och nyckeltal som kan följas upp i kommande bokslut skulle 
nämnderna kunna underlätta möjligheterna till mätbar utvärdering.



Barnkonventionens grundprinciper och barnsyn

Artikel 3

Barnets bästa ska alltid komma i 
främsta rummet vid alla åtgärder som 

rör barn.

Artikel 6

Varje barn har rätt till liv, att         
överleva och att utvecklas.

Artikel 12

Barnet har rätt att uttrycka sin     
mening i alla frågor som rör det.

Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och 
lika värde. Ingen får diskrimineras.

Samhällsbyggnadsförvaltningens barnchecklista
Medför planen/projektet att barns eller ungdomars intressen berörs eller att miljöer där de 
vistas påverkas på något väsentligt sätt?

Har hänsyn tagits till barnens behov och intressen i planen/projektet?

Har barn och ungdomar som berörs fått möjlighet att uttrycka sina åsikter om planen/pro-
jektet?

Bedöms barns intressen beröras mer än indirekt av projektet/planen? Om så är fallet ska 
en barnkonsekvensanalys tas fram, om inte så motivera varför barns intressen endast 
berörs indirekt.

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020

www.simrishamn.se


