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Barnbokslut 2017 Arbetsmarknadsförvaltningen
Lokal strategi gällande barns rättigheter
Beslut som rör barn ska utformas i överensstämmelse med
barnkonventionen
Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit del av den av KF antagna lokala
strategi gällande barns rättigheter och arbetat aktivt under 2017 med att
implementera de delar som rör den egna verksamheten.

Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla
sammanhang
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar utifrån en tydlig värdegrund med
ambitionen att barn fysiska och psykiska integritet ska respekteras.

Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som
rör dem
Arbetsmarknadsförvaltningen har under 2017 anställt sommarjobbare inom
ramen för satsningen Ung Arena som fick möjlighet att följa upp resultaten av
den LUPP-undersökning som gjordes 2015. Inriktningen var på lokal
demokrati och ungdomarnas förslag till förändringar presenterades för
arbetsmarknadsnämnden och vidaresändes även till kommunstyrelsen.
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Barn och föräldrar ska få kunskap om barns rättigheter och vad de
innebär i praktiken. Föräldrar ska erbjudas stöd i sitt föräldraskap
Arbetsmarknadsförvaltningen verkar för att arbetslösa trelleborgare ska
komma ut i arbete, vilket ger föräldrar möjlighet att försörja sin familj och
därigenom ge bättre ekonomiska förutsättningar för ett positivt föräldraskap.
I arbetet med ensamkommande barn och unga ges de löpande kunskap om
sina rättigheter av utbildad och kompetent personal.
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Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om
barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda
verksamheter
Inom ramen för arbetet med ensamkommande barn och unga, vilket är
arbetsmarknadsförvaltningens ansvar, är det en löpande dialogfråga på möten
och samtal mellan chef och medarbetare att det säkerställs att barnet får de
verktyg som är hens rättighet för att kunna bygga sig en positiv framtid i
Sverige.

Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets
rättigheter genom samverkan
Samverkan med andra organisationer och andra förvaltningar inom
kommunen är mycket viktigt för att stärka barn rättigheter.
Arbetsmarknadsförvaltningen har under hösten fokuserat på en ökad
samverkan.

Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för
beslut som rör barn
Arbetsmarknadsförvaltningen har en löpande omvärldsbevakning för att
bland annat fånga dessa aspekter.

Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas
utifrån ett barnrättsperspektiv
Processer och beslut från överinstanser utvärderas löpande bland annat
utifrån barnrättsperspektivet. Visar uppföljningen på ett behov av ändrade
arbetsformer får detta genomslag i verksamheten.

Frågor om barnchecklistan och styrdokument
Hur har ni använt er av barnchecklistan under 2017? Vänligen ge
konkreta exempel på vilka ärenden där checklistan har använts.
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 tydligt att det bästa
barnperspektivet för den processen är föräldrar som arbetar och försörjer sig
själva.

Finns det ett tydligt barnperspektiv i era styrdokument och/eller
verksamhetsplaner?
Ja.
- Arbetsmarknadsförvaltningens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt
bistånd.
- Rutiner och riktlinjer i boendeprocessen.
- Riktlinjer arbetsmarknadsplanering

3 (3)

Fråga om rutiner för barns och ungas inflytande i
samhällsplanering
Hur har ni arbetat under 2017 i syfte att följa rutinerna för
barns/ungas inflytande i samhällsplanering?
År 2013 antog kommunstyrelsen rutiner för barns och ungas inflytande i
samhällsplanering (dnr KS 2012/721). Arbetsmarknadsförvaltningen
ansvarar inte för någon verksamhet med denna direkta koppling till
samhällsplaneringen.
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