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Datum

2017-01-16
handläggare
Karin Jeppsson
0410-73 32 98, 0708-81 72 98
karin.jeppsson@trelleborg.se

Barnbokslut 2016
FN:s barnkonvention omfattar alla under18 år.
Utgångspunkterna i barnbokslut 2016 är den lokala strategin gällande barns
rättigheter, användning av barnchecklistan, barnperspektiv i ordinarie
styrdokument samt uppföljning av rutiner för barns/ungas inflytande i
samhällsplanering (sid 2).
Sista dag att skicka in underlag till barnbokslut 2016 är den 14 februari
2017. Vänligen använd detta dokument och skicka som word-dokument till
karin.jeppsson@trelleborg.se
Frågor?
Kontakta Karin Jeppsson, barnkonventionssamordnare

Om lokal strategi gällande barns rättigheter och övriga
styrdokument:
År 2013 antog kommunfullmäktige en lokal strategi gällande barns
rättigheter (Dnr KS 2013/376). Strategin är av övergripande karaktär.
Respektive nämnd behöver därmed ta ställning till hur strategin ska
tillämpas. År 2014 reviderades Trelleborgs kommuns barnchecklista
(bifogas). Checklistan ska användas vi beslut som indirekt eller direkt rör
enskilda barn eller barn som grupp.
1. Hur har ni arbetat i enlighet med den lokala strategin under 2016?
Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit del av den av KF antagna lokala
strategi gällande barn rättigheter och arbetat aktivt under 2016 med att
implementera de delar som rör den egna verksamheten.
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2. Hur har ni använt er av barnchecklistan under 2016? Vänligen redogör för
antal ärenden där checklistan använts samt ge konkreta exempel på vilka
slags ärenden det rör sig om.
I enlighet med socialstyrelsens riktlinjer för handläggning av
försörjningsstöd samt förvaltningens interna riktlinjer fattas samtliga
myndighetsbeslut som berör barn med utgångspunkt i barnperspektivet. I de
av förvaltningen framtagna riktlinjer för arbetsmarknadsplanering framgår
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tydligt att det bästa barnperspektivet för den processen är föräldrar som
arbetar och försörjer sig själva.
3. Fanns det år 2016 ett tydligt barnperspektiv i era styrdokument och/eller
verksamhetsplaner?
Om ja, ge exempel på dokument:
Arbetsmarknadsförvaltningens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt
bistånd.
Rutiner och riktlinjer i boendeprocessen.
Riktlinjer arbetsmarknadsplanering

Kompletterande fråga om rutiner för barns och ungas
inflytande i samhällsplanering
År 2013 antog kommunstyrelsen nya rutiner för barns och ungas inflytande i
samhällsplanering (Dnr: KS 2012/721). Rutinerna bifogas.
De förvaltningar som har ett särskilt ansvar är:
arbetsmarknadsförvaltningen, bildningsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
1. Hur har ni under 2016 arbetat i syfte att följa rutinerna för barns/ungas
inflytande i samhällsplanering?
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar, enligt sitt reglemente, för
samordnade insatser för unga inom Trelleborgs kommun. Under 2016
anställdes en person för att specifikt arbeta med uppdraget. Utifrån den
genomförda enkäten LUPPEN (2015) har arbetsmarknadsnämnden fattat ett
beslut (AMN 2016-10-17, § 99, dnr: 2016/34) om fortsatt arbete utifrån de
resultat, som framkom i enkäten.
Trelleborgs kommun har som en av 15 kommuner i hela landet valts ut för
att delta i Lärprojektet. Projektet ligger under DUA (Delegationen för unga
till arbete). Lärprojektet är, som det låter ett lärande projekt, där
kommunerna besöker varandra för att ta del av framgångsfaktorer i arbetet
med unga i respektive kommun. Projektet följs av forskare ifrån IPF –
Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala universitet och
en slutrapport förväntas komma i slutet av 2017.
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