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Barnbokslut 2018
1. Inledning
Till att börja med; stort tack till alla som inkommit med underlag till barnbokslut
2018, vilket syftar till att följa upp Trelleborgs kommuns barnrättsarbete. Det görs
en hel del inom olika områden, som ligger i linje med FN:s barnkonvention samt
den nationella och lokala strategin gällande barns rättigheter. Förvaltningarnas
redogörelser utgör ett viktigt underlag till fortsatt utveckling av arbetet med att
säkerställa barns rättigheter.
I denna rapport, Barnbokslut 2018, presenteras vad som gjorts relaterat till:




Den lokala strategin gällande barns rättigheter (KS 2013/376)
Användning av barnchecklistan (KS 2014/93)
Rutiner gällande barns och ungas delaktighet i samhällsplanering (KS
2012/721)

FN:s barnkonvention omfattar alla i åldern 0-18 år. 1989 antog FN
barnkonventionen och 1990 ratificerades den i Sverige. 2010 antog riksdagen en
nationell strategi (Prop. 2009/10:232) för att stärka barns rättigheter i Sverige.
Strategin, med sina nio principer, ska vara en utgångspunkt för offentliga aktörer.
I juni 2018 beslutade Sveriges riksdag att barnkonventionen blir svensk lag den 1
januari 2020. Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk lag.
Dessutom har det beslutats om fortsatt transformering av barnkonventionen i andra
lagar, så att relevanta lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.

1.1 Den lokala strategin
Den lokala strategin innehåller samma principer som den nationella strategin:








Beslut som rör barn ska utformas i överensstämmelse med
barnkonventionen.
Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
Barn och föräldrar ska få kunskap om barns rättigheter och vad de innebär i
praktiken. Föräldrar ska erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets
rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter.
Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets
rättigheter genom samverkan.
Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut
som rör barn.
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Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv.

1.2 Rapportens disposition
Efter denna inledning följer en sammanfattning. Därefter presenteras resultatet; en
redogörelse utifrån vad förvaltningarna rapporterat. Utgångspunkten är principerna
i den lokala strategin. Det beskrivs även vad som gjorts angående barn och unga i
samhällsplanering. hur barnchecklistan har använts, förekomst av barnperspektiv i
styrdokument samt

2. Sammanfattning
Sammantaget görs det i Trelleborgs kommun en rad insatser som ligger i linje med
FN:s barnkonvention samt den nationella och lokala strategin gällande barns
rättigheter.
Här är några exempel i korthet:














Arbetsmarknadsförvaltningens insatser för att få fler trelleborgare i arbete
samt arbetsmarknads- och samhällsorientering för nyanlända.
Kommunala sommarjobb för 330 ungdomar, bl.a. på Fritidsbanken och
projekt Feriearbete om tobak.
Insatser för en meningsfull fritid, så som fritidsgårdar, kulturskola och
gratis aktiviteter under loven.
Fritidsnämndens beslut om Hållbara föreningar.
Insatser som syftar till att stödja föräldrar i sitt föräldraskap, t.ex. via
Familjecentralen Bryggan.
Samverkan av olika slag; så som USSP, Tryggare Trelleborg,
Kulturgarantin för elever och samverkan mellan kommunen och
föreningslivet.
Utbildning i metoden ”Första hjälpen till psykisk hälsa.”
Socialförvaltningens satsning på att stärka barns och ungas delaktighet.
Bildningsförvaltningens granskning gällande barnperspektiv i
tjänsteskrivelser.
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med att involvera barn och unga
samt plan-och projektsamordningsmöten där olika aspekter med bäring på
social hållbarhet belyses.
Tekniska förvaltningens ”Program för förbättrad trafikmiljö vid skolor.”

Det varierar i vilken utsträckning barnchecklistan används. Checklistan innehåller
fyra frågor som ska besvaras vid beslut som direkt eller indirekt rör enskilda barn
eller barn som grupp.
I viss mån används checklistan som den är, alternativt delar av den eller inte alls.
Ibland används istället snarlika frågeställningar, t.ex. i mallen för tjänsteskrivelser.
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Det förekommer också att andra riktlinjer används, t.ex. Socialstyrelsens riktlinjer
för försörjningsstöd eller BBIC (barnets behov i centrum).
Socialförvaltningen får guldstjärna, de använder checklistan i störst utsträckning.
De har dessutom ökat sin användning, tack vare att delar av checklistan är införd
som rubriker i mallen för tjänsteskrivelser. 2018 använde socialförvaltningen
checklistan 66 gånger i utredningar gällande insatser enligt LSS, 2017 användes
den 35 gånger.
I syfte att säkerställa att barns rättigheter tas tillvara i ärendehanteringen inom hela
kommunens organisation, behövs ett mer enhetligt arbetssätt. Frågan är om
checklistan bör finnas kvar i nuvarande form, eller om en annan lösning är bättre.
Detta är frågor som förvaltningarna behöver involveras i. En översyn av
checklistan kommer därför att göras.

2.1 Detta händer 2019


Barnchecklistan ses över.



Rutiner gällande barn och ungas inflytande i samhällsplaneringen ses över.



En kommunövergripande process tas fram för att säkerställa barns och
ungas delaktighet och inflytande, viktigt är att detta samordnas med arbetet
gällande modern medborgardialog. Utgångspunkten är de beslut som
kommunfullmäktige tog 2018; KS 2016/775 samt KS 2017/455.



Ungdomsenkäten LUPP1 genomförs. Arbetsmarknadsförvaltningen
samordnar genomförandet.



Barnbokslut 2019 integreras i Hållbarhetsrapport 2020.

2.2 Rekommendationer
Förvaltningarna ombads ge exempel angående barnperspektiv i styrdokument,
budgeten lyfts dock inte fram. Både SKL och Barnombudsmannen lyfter fram
vikten av att arbeta in barns rättigheter i ordinarie budgetprocess. Därmed är
rekommendationen att:


Barns rättigheter arbetas in/tydliggörs i ordinarie budgetprocess. Detta bör
kunna kopplas samman med pågående arbete om jämställdhetsintegrering i
budgetarbetet.

Det är i dagsläget svårt att följa upp i vilken utsträckning barn och unga kommer
LUPP= Lokal uppföljning av ungdomspolitiken; en enkätundersökning som tillhandahålls
av MUCF. Ungdomar i olika åldrar kan delta. Syftet är att få kunskap om ungas situation samt
1

ta del av deras erfarenheter och synpunkter.
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till tals i olika sammanhang samt i vilken mån deras synpunkter beaktas. Dessa
rutiner behövs:


Dokumentation av hur många barn och unga (uppdelat på kön) som i olika
sammanhang kommer till tals.



Dokumentation i beslutsunderlag om hur barns och ungas röster beaktats.

I dagsläget är det inte helt enkelt att hitta information gällande orosanmälan vid
misstanke om att barn far illa. Det är därför viktigt att:


Säkerställa att relevant information om orosanmälan finns lättillgänglig på
intranätet och kommunens webbplats.

3. Resultat
3.1 Uppföljning av lokal strategi gällande barns
rättigheter

1. Beslut i linje med barnkonventionen
Trelleborgs kommuns budget 2019
När det gäller barn och unga och Trelleborgs kommuns budget 2019 ingår bl.a.
satsningar på förskola och skola, infrastruktur, vård och boende. Trots ett kärvt
ekonomiskt läge kommer det att ytterligare satsas på välfärden. Under 2019 satsas
det bl.a. på flera nya förskolor. En viktig fråga för framtiden är tryggheten. Trots
att antalet anmälda brott går ner ökar den upplevda otryggheten bland invånarna,
vilket är något som tas på största allvar.
Tjänsteskrivelser
När det handlar om att beslut som rör barn ska utformas i överensstämmelse med
barnkonventionen använder bildningsförvaltningen, Avdelning för hållbar
utveckling, serviceförvaltningen och socialförvaltningen frågor som ska besvaras i
tjänsteskrivelser. Frågorna handlar om hur det aktuella beslutet bedöms påverka
barn och unga, barn och elevers inflytande samt hur barns och elevers perspektiv
påverkat beslutsunderlaget. Socialförvaltningen har lagt in delar av barnchecklistan
som rubriker i mallen för tjänsteskrivelser.
Av nyligen fastställda kommunövergripande ”Riktlinjer för ärendehantering”
framgår det tydligt att barnchecklistan ska ingå i beslutsunderlaget. 2019 görs
översyn av barnchecklistan samt rutiner gällande barns och ungas inflytande i
samhällsplanering.
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Lagstiftning och nationella styrdokument
Bildningsförvaltningens arbete styrs övergripande av skollag och andra nationella
styrdokument som formulerats i enlighet med barnkonventionen.
I socialtjänstlagen (Sol) finns grundläggande bestämmelser för samhällets
skyldighet att se till att barn och unga får växa upp under trygga förhållanden.
Principen om barnets bästa är en viktig del i lagen och i vissa hänseenden går
bestämmelserna i SoL längre än barnkonventionens regler.
Tillsyn
Beslut som rör barn går att hänföra till tillsynsverksamhet. Då räddningstjänsten
gör tillsyn på exempelvis en skola eller ett LSS-boende, tas det hänsyn till om det
är barn som ska utrymma den aktuella platsen.
Miljöavdelningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken på miljöfarliga verksamheter,
skolor, förskolor, fritidsgårdar, idrottsanläggningar, hygieniska verksamheter, mm.
Besluten är formulerade så att barnens bästa alltid sätts i främsta rummet. Till
exempel formuleras barnens bästa i föreläggande om för högt elevantal i
förhållande tillgänglig yta. Andra exempel som miljöavdelningen lyfter fram är:


Framtagandet av lokal kemikalieplan, som bl.a. kommer att innehålla bl.a.
punkten ”Minska barns exponering för farliga ämnen”.



”Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster och annat
mikroskräp i Trelleborgs kommun- Projekt mikroplaster”.



Miljöavdelningen deltar i Miljösamverkan Skånes arbetsgrupp och projekt
”Tillsyn av anläggningar med konstgräs och ytor för lek och idrott”.

Utformning av lekplats
Under 2018 har en ny lekplats anlagts i Trelleborgs vid Flaningens södra spets,
strax norr om Spättgränd. Lekplatsen innehåller lekmöjligheter och utmaningar för
barn i åldern 1-8 år. Vid utformningen har särskild hänsyn tagits till barn med
funktionsvariationer.
Tekniska förvaltningen förvaltar ett sjuttiotal kommunala lekplatser, som
besiktigas löpande med syfte att säkerhet upprätthålls. Vid felanmälningar har
lekplats högsta prioritet och åtgärdas omgående.
Hållbara föreningar
Arbetet med hållbara föreningar är ett samarbete mellan Avdelningen för hållbar
utveckling och kultur- och fritidsförvaltningen. Hösten 2018 tog fritidsnämnden
beslut om nya kriterier för föreningsbidrag. Värdegrunden är indelad i
huvudområdena; jämlikhet och jämställdhet, delaktighet och inkludering, hälsa och
välmående och klok resurshushållning.

6 (24)

Områden som är extra prioriterade att arbeta med framöver är: tobak, alkohol,
narkotika och doping, sexuella trakasserier, antirasism och antivåldsarbete, energi
(tex, minskad energiförbrukning, förnyelsebara energikällor) vattenhantering,
inköp, källsortering, hållbara transporter/samåkning och samnyttjande av lokaler.
Värdegrunden går i linje med barnkonventionens grundprinciper; alla barn har
samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör
barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt alla barn har rätt att uttrycka sin
mening och få den respekterad.

2. Respekt för barnets fysiska och psykiska integritet
En del av värdegrunden
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar utifrån en tydlig värdegrund med ambitionen
att barns fysiska och psykiska integritet ska respekteras. Exempel på detta är att
barn inte deltar vid möten där deras föräldrars situation diskuteras och att barn
aldrig används som tolkar.
Anmälningsplikt och orosanmälan
Inom bildningsförvaltningen har samtlig personal och speciellt rektorerna ute i
verksamheterna god kännedom om anmälningsplikten. Orosanmälningar görs när
det finns en misstanke om att ett barn kan fara illa. Elevhälsoteamen ute på
skolorna arbetar aktivt med stötta och stödja barn som inte mår bra, oavsett orsak.
Implementering av Signs of Safety
Socialförvaltningen har under 2018 arbetet med att implementera metoden Signs of
Safety inom IFO (individ- och familjeomsorgen). Implementeringen beräknas ta 45 år. Signs of Safety handlar om att utreda risker och stärka skydd för barn som far
illa. Detta sker i samarbete med barnets familj och nätverk för att säkerställa ett
systematiskt och långsiktigt barnskydd.
Socialsekreterare lär sig hur man bäst kan inkludera såväl barnet som familjen i
arbetet med att skydda barnet som far illa. Utifrån metoden lär sig även
socialsekreterare att använda rätt intervjumetodik för att kartlägga barnets situation.
Under 2018 har metoden även börjat användas som ett verktyg i behandlingsarbete,
vilket innebär att metoden används både när det gäller utredning och behandling.

3. Barn ska få komma till tals
Kommunala sommarjobb 2018
Ett sätt att göra ungdomar delaktiga i frågor som rör dem är att använda sig av de
kommunala sommarjobben.
Trelleborgs kommun erbjuder sommarjobb för ungdomar i åldern 16-20 år. Jobben
finns inom flera olika kommunala verksamheter och i Trelleborgs föreningsliv.
Sedan 2016 har 300 ungdomar per år erbjudits sommarjobb. De senaste två åren
har ytterligare 30 ungdomar erbjudits sommarjobb, finansierade via statsbidrag.
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2018 anställde arbetsmarknadsförvaltningen 330 ungdomar, varav 154 flickor och
176 pojkar.
Kommunala sommarjobb 2018

330
154

176

flickor

pojkar

totalt

Figuren visar antal sommarjobbande ungdomar 2018.

Sex gymnasieungdomar fick chansen att jobba med tema tobak och barns
rättigheter. Projektet samordnades av Länsstyrelsen Skåne, ytterligare sex skånska
kommuner deltog. Sommarjobbet startade med utbildning i tobaksförebyggande
arbete, barnkonventionen samt tobakens påverkan på hälsa och miljö. Därefter
förbereddes höstens presentationer för yngre elever.
Hösten 2018 spred trelleborgsungdomarna sina kunskaper vidare till 17 klasser i åk
6. Under våren ska ungdomarna också presentera tobaksförebyggande förslag för
kommunstyrelsen. Det är viktigt att unga är delaktiga i det tobaksförebyggande
arbetet. Sommaren 2019 får därför sex nya ungdomar chansen att jobba med
Feriearbete om tobak.
Inom kultur-och fritidsförvaltningen fick sommarjobbade ungdomar år 2018
möjlighet att jobba som gatumusiker på kommunens besöksmål samt förskolor och
äldreboenden och som komplement till arrangemanget ”Sommar i Stadsparken.”
Vid årets satsning ”Sommar på Dala” sommarjobbade 41 ungdomar på
Fritidsbanken .
Enkäter samt elevinflytande
Bildningsförvaltningen genomför varje år elev- och föräldraenkäter i verksamheten
för att kartlägga hur barn och ungdomar upplever sin förskola, skola och
undervisning.
På samtliga skolor finns elevråd som säkerställer att eleverna ges inflytande över
frågor som rör dem. Eleverna deltar i framtagandet av ordningsregler som gäller på
deras skola. Eleverna ges även inflytande över undervisningens arbetsformer och
innehåll, utifrån ålder och mognad.
Vidare kan elever lämna in elevmedborgarförslag som bildningsnämnden
behandlar. Några förslag inkom dock inte 2018. Uppföljning av barns och elevers
delaktighet och inflytande sker även inom ramen för förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete.
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Unga krafter på Trelleborgs museer
UNG Kraft är en satsning på Trelleborgs Museer med start 2018. Syftet är att
arbeta aktivt för att engagera och ge unga i åldern 16-25 medinflytande. Därutöver
har Trelleborgs Museer (Museet, Trelleborgen, Axel Ebbes Konsthall och
Kulturmagasinet) tillsammans en bred och omfattande pedagogisk verksamhet
riktad till alla stadier, alltifrån förskola till gymnasienivå.

Antal elever i museernas pedagogiska
verksamhet 2018

6076

Under 2018 tog 6076 elever del av Trelleborgs Museers pedagogiska verksamhet (lovaktiviteter inte
medräknade).

Tyngdpunkten ligger kring historia, förhistoria och bildkonst av olika slag.
Pedagogiska program kopplas till museernas utställningar och miljöer, ofta ingår
verkstadsarbeten i besöket. Museets foajé står också öppen för elever som vill visa
mindre utställningar. Barn och unga får möjlighet att orda egna vernissager och
visningar, vilket är mycket uppskattat.
Bibliotekets roll
Att ta särskild hänsyn till barn och unga är en del av bibliotekets lagstadgade
uppdrag. Inom biblioteksverksamheten tas barn och ungas förslag och önskemål i
beaktning, gällande verksamhet och medieinköp. Det finns också barnbibliotekarier
med särskild kompetens inom barnlitteratur, det arrangeras bokprat, filmvisning
och sagostunder för barn.
Via bokbussen och filialer på landsbygden tillgängliggörs bibliotekets resurser
även för barn utanför tätorten. Bokbussen har av samma anledning utökat turerna
inom tätorten till de stadsdelar som har något längre avstånd till huvudbiblioteket.
Meningsfull fritid
Kulturskolans verksamhet är riktad till barn och ungdomar. Under 2018 har barn
och ungdomar arrangerat utställningar, konserter och föreställningar. I samtliga
aktiviteter är det anpassning utifrån barnens och ungdomarnas förutsättningar som
styr verksamheten.
Förvaltningen arbetar dessutom med två arrangemang med ett väldigt tydligt
delaktighetsperspektiv, UKM (Ung Kultur Möts) och YES! (Young Expressive
Show). Arrangemangen innebär att unga skapar kultur för unga med input och
hjälp av Kultur- och fritidsförvaltningen.
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Ungdomsenhetens verksamhet är viktig för många av kommunens barn och unga,
Personalen på de sex fritidsgårdarna arbetar för att uppmuntra och engagera barn i
aktiviteter som främjar en jämställd och integrerad miljö och fostrar demokratiska
värderingar. Barn och ungdomar engageras i planeringen av verksamheten, de kan
skicka in förslag via appen ”Ung i Trelleborg”, det hålls husråd, finns förslagslådor
och gruppverksamhet.
Gratis aktiviteter under skolloven
Kultur- och fritidsförvaltningen har med statliga medel, totalt 1 665 000 kr,
tillsammans med det lokala föreningslivet arrangerat gratis lovaktiviteter under
2018 för barn i åldern 6-15 år. Aktiviteter har erbjudits under sportlov, påsklov,
sommarlov, höstlov och jullov. Flera tusen barn har deltagit i aktiviteterna som
varit väldigt lyckade. T.ex. noterades 7 000 deltagartillfällen på Sommarlovskul.
Nytt för 2018 var Sommar på Dala (aktiviteter vid Dalabadet) och
ungdomsenhetens sommaronsdag som turnerade runt på olika platser i kommunen.
Sommar på Dala blev en stor succé med många deltagare varje dag. Massvis med
föreningsaktiviteter, sol, bad och rekordvarmt väder. 2 400 barn och ungdomar
deltog i olika föreningsaktiviteter. Trelleborgs Biblioteks boksnurra för gratis
utlåning fanns på plats med tävling Sommarboken, liksom Trelleborg Museums
workshops med olika tekniker i bild och form.
Under två sommarveckor pågick också ”Vikingasommar” på Trelleborgen där barn
kunde ägna sig åt aktiviteter som hör järnåldern till. I samband med
höstlovsaktiviteterna ingick gratis mellanmål till deltagarna.
Antal deltagare på sportlovet

4532
2134

2398

Flickor

Pojkar

Totalt

Sportlovet 2018: 24 föreningar medverkade och 4532 barn provade på olika aktiviteter.

Översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram och detaljplaner
Under 2018 har ett antal program och planer varit aktuella:
 Översiktsplanen för orter och landsbygd 2028
Ett arbete som pågick 2017-2018. Planavdelningen genomförde dialog, där bl.a.
barn och unga var representerade.
 Bostadsförsörjningsprogrammet
Framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet pågick mellan 2017-2018. Vid
dialoger som genomfördes under samrådet av översiktsplanen uppmärksammades
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frågor som relaterar till bostadsförsörjning, till exempel hur kommuninvånarna ser
på sitt boende och boendemiljön. I detta arbete var barn och unga representerade.
 Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad
I arbetet av att upprätta en nya fördjupad översiktsplan ska bl.a. lokalisering av nya
platser för skolor och förskolor finnas med. Arbetet påbörjades 2018.
 Detaljplaner på samråd
Detaljplan ”Bollen”, ”Allmogevägen”, ”Södra Gränstorp” och ”Gröningen” var ute
på samråd eller granskning, och har koppling till förskola och skola. Planprogram
för Västra Sjöstaden påbörjades under 2018, även detta har koppling till förskola
och skola.
Nationell brukarundersökning
Individ - och familjeomsorg (IFO) har för andra gången genomfört den nationella
brukarundersökningen, en enkätundersökning som är framtagen av SKL.
En av målgrupperna är ungdomar över 13 år som har kontakt med socialtjänsten.
Syftet är att ta reda på ungdomarnas upplevelse av mötet med socialtjänsten,
exempelvis angående tillgänglighet, förståelse och bemötande. Ungdomarna får
även skatta om kontakten med socialtjänsten inneburit en förändring av deras
situation. Antal ungdomar som besvarade enkäten var mer än dubbelt så många
jämfört med 2017.

Antal svar nationella brukarundersökningen

22
9
2017

2018

2018 erbjöds 30 ungdomar möjlighet att delta, 22 valde att svara.

IFO:s handlingsplan för delaktighet
Under flera år har ett arbete kring barns delaktighet pågått inom IFO och en
handlingsplan har tagits fram. Bl.a. ska det finnas delaktighetsambassadörer, vars
uppdrag är att verka för att barns delaktighet är en levande fråga i det dagliga
arbetet. Barnen ska intervjuas om deras upplevelse av delaktighet. Under 2018
gjordes en analys av de första intervjuerna. Analysen visade på följande
utvecklingsområden:


En förteckning behövs av vilka ”verktyg”/metoder som finns inom
verksamheten kring samtal med barn. Alla som arbetar med barnsamtal ska
ha tillgång till verktygen.
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Behov finns av en gemensam ordlista på begrepp inom socialtjänsten med
förklaringar anpassade för barn. Alla som arbetar med barn ska förklara på
samma sätt.



En inventering behöver göras av hur samtal görs med barn med
funktionsnedsättning och vad som behövs utvecklas.

Dessa ingår nu i handlingsplanen för barns delaktighet och minst ett av dem ska
utvecklas under 2019. Fler intervjuer kommer genomföras 2019, barns röster
används i utvecklingen av verksamheten.
Under 2018 har ett program för anhörigstöd utarbetats till ungdomar 13-17 år som
lever i familjer som har eller har haft en känslomässig sjukdom (beroende, psykisk
ohälsa, våld). Detta har tidigare bara funnits för mindre barn samt vuxna.
Program för bättre trafikmiljö vid skolor
Under 2018 har tekniska förvaltningen, tillsammans med Avdelningen för hållbar
utveckling, reviderat ”Program för att förbättra trafiksituationen” vid kommunens
skolor. Programmet handlar om hur Trelleborgs kommun ska skapa en tryggare
trafikmiljö runt kommunens skolor och öka andelen barn som tar sig till och från
skolan genom att gå, cykla eller åka kollektivt.
Det ska även vara en praktisk hjälp vid prioritering av eventuella ombyggnads- och
nybyggnadsbehov. Fokus ligger på fysiska åtgärder för skolvägar, attityder och
beteenden hos föräldrar och trafiksäkerhet för barnen. Barn har varit delaktiga
genom att rita in sin väg till skolan samt besvarat frågor om otrygga platser.
Exempel på åtgärder som vidtagits:


Hastighetspåminnande skyltar vid Bäckaskolan, i anslutning till
övergångstället och cykelpassagen över Västra Ringvägen.



I anslutning till Västervångskolan (vid Kungavägen) har det skyltats med
vägmärke ”Varning för barn”. Syftet är att uppmärksamma trafikanter på
att barn ofta korsar eller befinner sig vid vägen.



Skolskjutsplatsen på Virkesvägen har flyttats, för att skydda skoleleverna
från byggtrafik under skolans om- och utbyggnad.



Frans Malmrosgatan, i anslutning till Ljungrenska skolan och Granlunda
förskola, har reglerats med tillåten parkering under högst 15 min i följd,
vardagar kl. 07.00-17.00. Detta för att minska söktrafiken runt skolan i vid
hämtning och lämning.

4. Kunskap om barns rättigheter och stöd till föräldrar
Det handlar om att barn och föräldrar ska få kunskap om barns rättigheter och vad
de innebär i praktiken. Samt att föräldrar ska erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
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Insatser för arbetslösa och nyanlända
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.
Alla nyanlända erbjuds arbetsmarknads- och samhällsorientering där det ges
möjlighet att informera om och diskutera frågor som rör demokrati, rättigheter och
skyldigheter, jämställdhet samt föräldraskap. Arbetsmarknadsförvaltningen
erbjuder insatser på Familjecentralen för att påskynda framför allt utrikesfödda
kvinnor inträde på arbetsmarknaden.
Ensamkommande barn och unga får kunskap om sina rättigheter av utbildad
personal.
Elever utbildas i barnkonventionen
Elever får i enlighet med läroplanen undervisning i barns rättigheter. Föräldrar ges
möjlighet att ta del av detta arbete vid föräldramöten, utvecklingssamtal och via de
digitala plattformar som används för att dokumentera barnens lärande.
Familjecentralen Bryggan
I januari 2018 startades familjecentralen Bryggan i samverkan socialtjänst, öppen
förskola, barnavårdscentral och mödrahälsovård. Målet är att utifrån hela familjens
livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. För nyanlända erbjuds
bl.a. språkkafé och möjlighet att studera svenska under föräldraledigheten.
På Bryggan finns en socialrådgivare som barnfamiljer eller blivande föräldrar kan
vända sig till för råd och stöd, t.ex. i frågor som rör relationsproblem, föräldrarollen
eller gränssättning. Socialrådgivaren kan hjälpa till och lotsa vidare om det är
annan aktör som är den som kan ge stöd. Kontakten med socialrådgivaren är
kostnadsfri, ingen journalföring sker och samtalen omfattas av sekretess.
KOMET och BIFF
När det gäller föräldrastöd inom socialförvaltningens regi erbjuds
föräldraprogrammen KOMET och BIFF. BIFF betyder Barn i föräldrars fokus och
är en gruppverksamhet för föräldrar som ska eller har separerat.

Deltagare i KOMET 2018

7

5

2

kvinnor

män

totalt

Under 2018 deltog totalt sju föräldrar i KOMET.
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Deltagare i BIFF 2018

8
5

3

kvinnor

män

totalt

2018 deltog totalt åtta föräldrar i BIFF.

Barngruppen Lejonet, Skilda världar och KKV
Socialförvaltningen erbjuder olika slags gruppverksamhet för barn. Barngruppen
Lejonet är till för barn i åldern 7-12 år. Det är ett pedagogiskt stödprogram för
arbete i grupp med barn som lever i familjer som har eller har haft en känslomässig
sjukdom (missbruk, psykisk ohälsa, våld). Arbetet är baserat på metoden CAP,
Children Are People. Under 2018 anordnades två grupper, totalt deltog fyra pojkar
och åtta flickor. Samtliga deltagande barn och deras föräldrar har uppskattat
gruppen mycket.
Skilda världar är en gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar. Två
grupper anordnades 2018, och även denna gruppverksamhet har fallit väl ut. Totalt
deltog fem pojkar och åtta flickor. Barnen har fått en förståelse och känner inte lika
mycket skuld till separationen som de gjorde när gruppträffarna började.
Även två KKV-grupper (Kroppsbaserad Kreativ verksamhet), anordnades 2018. De
deltagande barnen har arbetat med kreativa övningar för att få bättre psykisk hälsa,
genom kroppsbaserade övningar. Det var första året en KKV-grupp anordnades,
den föll väl ut och kommer att anordnas igen 2019.

Antal grupper för barn 2018

2

2

2

Lejon

S. världar

KKV

Under 2018 har ungefär 25 barn deltagit i socialförvaltningens grupper.

5. Kunskap bland beslutsfattare och yrkesgrupper
Det är angeläget att beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper har kunskap om
barns rättigheter och kan omsätta denna kunskap i berörda verksamheter
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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.



Bildningsförvaltningens jurist uppdaterar kontinuerligt beslutsfattare och
övrig personal gällande ny lagstiftning, en central del i detta arbete
kommer att vara att anordna utbildningar inför att barnkonventionen blir
svensk lag 1 januari 2020.



Samhällsbyggnadsförvaltningens riktlinjer för friytor vid skola och
förskola används för att säkerställa goda utemiljöer för barn.



Inom socialförvaltningen genomgår alla nyanställda inom IFO
(socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, personal inom
socialpsykiatri m.fl.) ett introduktionsprogram.

Under introduktionen tas barns rättigheter och barnperspektivet upp, dels utifrån
bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) om att barns bästa ska beaktas och barns delaktighet ska
framgå i dokumentation som förs. Information ges också om barnkonventionen
samt tillämpning av barnchecklistan.

6. Stärka barns rättigheter genom samverkan
Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken
Trelleborg har sedan 2004 ingått i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken,
ett arbetande nätverk med fokus på erfarenhetsutbyte och kunskapshöjande insatser
inom barnrättsområdet. Tio kommuner ingår, från respektive kommun deltar en
utsedd förtroendevald och en tjänsteperson.
Trelleborgs kommun var 2018 värd för ett av årets två möten. Temat var barns
rättigheter och samverkan med civilsamhället. Därtill föreläste
bildningsförvaltningen om inkluderande lärmiljöer och socialförvaltningen
berättade om hur de arbetar med barns och ungas delaktighet. I Västerås stod
Agenda 2030 och barns rättigheter i fokus. En ny rapport om Partnerskapet togs
fram hösten 2018; ”Rapport om arbetet med barnkonventionen 2016-2018.”
USSP
Under 2018 gjordes ett omtag gällande samverkansgruppen USSP
(Ungdomsenheten, Skola, Socialtjänst, Polis). I USSP ingår också
arbetsmarknadsförvaltningen, säkerhetsenheten, Avdelningen för hållbar
utveckling samt Kunskapsskolan. Syftet med samverkan är att bidra till att
Trelleborg ska vara en trygg kommun för barn och unga att växa upp i. Målgruppen
är barn och unga 0-20 år. Målet är att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt
hållbart förebyggande arbete i kommunen.
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En rapport har sammanställts om vad som gjorts 2018. Informationsinsatser riktade
till föräldrar, förebyggande insatser vid skolavslutning/student, erfarenhetsutbyte
med andra kommuner samt sociala insatsgrupper (SIG) är några exempel.
USSP har tagit fram nulägesbild och prioriteringar för 2019-2020. I korthet handlar
prioriteringarna om följande:








Inventera vad som görs gällande barns/ungas psykiska hälsa
Utbildningsinsatser för personal
Insatser riktade till föräldrar
Avloppsmätningar för att kartlägga narkotikaanvändning
Införa tobaksfri skoltid och fritidsverksamhet
Barns och ungas delaktighet, t.ex. i trygghetsfrågor
Kommunikation om USSP

Tryggare Trelleborg
Under året har det skapats tre grupper för att arbeta för ett tryggare Trelleborg.
Arbetet startades upp med anledning av de oroligheter som pågick hösten 2017,
med stökiga ungdomar på biblioteket, i stadsparken och på Gasverket (ungdomens
hus). Idag är situationen betydligt lugnare.
Det finns en styrgrupp som består av förvaltningscheferna och det finns även en
arbetsgrupp samt en operativ grupp. Även polisen ingår i detta arbete. De olika
grupperna har träffats med olika intervaller för att tillse att arbetet kring ett tryggare
Trelleborg fortlöper.
Kulturgarantin
Under 2018 har kultur-och fritidsförvaltningen tillsammans med
Bildningsförvaltningen arbetat vidare med Kulturgarantin, som innebär att samtliga
barn/elever i åldersgruppen 4-16 år garanteras en professionellt producerad
kulturupplevelse per läsår bl.a. via det utbud som kulturnämnden erbjuder på
befintliga kulturinstitutioner och för besök på någon av de större kulturscenerna
eller motsvarande. Utbudet tas fram i samverkan med bildningsförvaltningen.
Ekonomiskt stöd till föreningar
Att inspirera barn och ungdomar att redan i tidiga år ta del av idrott och
föreningsliv är ett av Fritidsnämndens huvudmål. Trelleborg är en av få kommuner
i Skåne som fortfarande har 0-taxa för föreningar med verksamhet för barn och
ungdomar under 20 år. Tillsammans med de olika verksamhetsbidragen utgör det
en stor och viktig del av finansieringen för kommunens ideella föreningars
verksamheter.
Genom dialoger med föreningar belyses barn och ungas behov, vilka beaktas i
planeringen av aktiviteter. Även idrottsverksamhet för personer med
funktionsvariationer (oavsett ålder) får verksamhetsbidrag.
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Utbildningen ”Första hjälpen till psykisk hälsa”
Två medarbetare, en från socialförvaltningen och en från bildningsförvaltningen,
har utbildats i Första hjälpen till psykisk hälsa, ett australiensiskt
utbildningsprogram som är översatt och spritt i Sverige via Karolinska Institutet.
Målsättningen är att rädda liv genom att ökad kunskap om psykiska sjukdomar,
självmord och självmordsförsök. Detta i syfte att förhindra spridning av de
utbredda negativa attityder, rädslor och tabun som dessa ämnen vanligen väcker
och på sikt öka tryggheten i möten med personer som lider av psykisk ohälsa och
de som är självmordsnära. Programmets avsikt är att:






upptäcka, närma sig och stödja individer som kan behöva extra omtanke
rädda livet på en person som kanske kan skada sig själv
se till att individen får professionell hjälp innan den psykiska ohälsan förvärras
underlätta ett tillfrisknande
hjälpa och stödja en person som har psykiska problem

Medarbetarna är nu certifierade utbildare och kommer våren 2019 genomföra en
första pilotutbildning kring ”Första hjälpen till psykisk hälsa- ungdom.” Kursen är
avsedd för vuxna som har nära kontakter med ungdomar i åldrarna runt 12-18 år,
till exempel föräldrar och vårdnadshavare, skolpersonal, idrottsledare,
socialtjänstpersonal, fältassistenter, poliser, räddningstjänst m.fl. I den första
utbildningsomgången kommer personal från IFO, skolan samt kultur- och
fritidsförvaltningen att delta.
Fler exempel angående samverkan
Samarbete med andra organisationer och andra förvaltningar inom kommunen är
mycket viktigt för att stärka barns rättigheter och förhindra att någon med särskilda
behov faller mellan stolarna.


Arbetsmarknadsförvaltningen har under året fokuserat på en ökad
samverkan med bl.a. socialförvaltningen, bildningsförvaltningen och
kundtjänst.



Den centrala stödorganisationen på bildningsförvaltningen deltar i flera
samarbeten. T.ex. med socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin, när
det gäller hemmasittare.



Bildningsförvaltningen har sedan 1 juli 2017 ett nytt uppdrag i skollagen
som innebär ett samordnande ansvar vid hög frånvaro, även gällande elever
som läser vid en fristående skola, alternativt en skola i annan kommun. När
skolan anmäler att en elev har hög frånvaro ska Trelleborgs kommun i
egenskap av hemkommun vid behov ta ett samordnande ansvar
tillsammans med andra aktörer.



Om räddningstjänsten i samband med utryckningar stöter på barn som inte
har det bra, kontaktas socialtjänsten eller polisen. Detta dokumenteras
sedan i räddningstjänstens händelserapport.
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Inom samhällsbyggnadsförvaltingen samverkar miljöavdelningen bl.a. med
bildningsförvaltningen och serviceförvaltningen gällande tillsyn på
förskolor och skolor samt Hyresgästföreningen vid tillsyn av bostäder.



Planavdelningen ser positivt på att samverka kring frågor som rör barn och
unga, men utifrån de riktlinjer som tagits fram kring barns och ungas
inflytande i samhällsplanering ligger det på bildningsförvaltningen att
avgöra vad som är av relevans och intresse för barn och unga. Gällande
planer som berör barn och unga har dialog förts med
bildningsförvaltningen.

7. Kunskap om barns levnadsvillkor
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.



Bildningsförvaltningen och ansvariga förskolechefer samt rektorer
använder exempelvis enkätresultat för att besluta om åtgärder som behövs
på förvaltningsnivå, alternativt enhetsnivå.



Skolor kartlägger regelbundet sina verksamheter genom att följa upp
anmälningar om kränkande behandling, klagomål samt via
trygghetsvandringar tillsammans med barn och elever. På förvaltningsnivå
sammanställs och analyseras anmälningar och klagomål för att identifiera
gemensamma utvecklingsbehov.



Kvalitets- och myndighetsavdelningen på bildningsförvaltningen följer
utvecklingen inom området på nationellt plan, bl.a. genom att ta det av
rapporter och analyser, t.ex. Folkhälsomyndighetens rapport Skolbarns
hälsovanor 2017/18.



Inom kultur- och fritidsförvaltningen utbildas medarbetarna kontinuerligt
och tar del av nya rön angående barn och unga. Som kunskapskälla
används bl.a. Folkhälsorapport barn och unga i Trelleborg 2016.

8. Uppföljning
Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv.
Löpande utvärdering
Inom arbetsmarknadsförvaltningen utvärderas processer och beslut från
överinstanser löpande, bl.a. utifrån ett barnrättsperspektiv. Om uppföljningen visar
på ett behov av ändrade arbetsformer får detta genomslag i verksamheten.
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Bildningsförvaltningens granskning av tjänsteskrivelser
All verksamhet inom bildningsförvaltningen följs upp via förvaltningens
systematiska kvalitetsarbete och respektive enhets kvalitetsarbete.
Bildningsförvaltningen har inom ramen för den interna kontrollplanen för 2018
följt upp om barn och elevers åsikter beaktas i tjänsteskrivelser. En granskning har
genomförts av tio slumpvis utvalda nämndbeslut.
Sammantaget visar granskningen att frågor om barn och elevers delaktighet har
besvarats i fyra av de slumpade ärendena. Barn och elever har dock inte tillfrågats i
beredningen av dessa ärenden. I samtliga fyra fall redovisas ett grundläggande
barn- och elevperspektiv som grund för beredningen.
Bildningsförvaltningen har sedan 2018-12-20 uppdrag från nämnden att se över
nuvarande rutiner och återkomma med förbättringsförslag. Ärendet har inväntat en
kommunövergripande översyn som var tänkt att ske 2018, men som istället görs
2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningen


Samhällsbyggnadsförvaltningen har infört möjligheten att upprätta
barnchecklistan i registreringssystemet VISION, avseende remisser av
olika slag, natur och förorenad mark.



Planavdelningen anser att det finns förbättringsmöjligheter när det gäller
utvärderingen av de planer som tas fram.

3.2 Barnchecklistan och styrdokument
Användning av barnchecklistan 2018
Förvaltningarna ombads ge exempel på ärenden där checklistan använts. Om
checklistan inte använts ombads förvaltningarna beskriva varför.
Sammanfattningsvis har till stor del andra riktlinjer eller metoder (t.ex. BBIC)
tillämpats, då barnchecklistan inte använts.
Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen har inte använt barnchecklistan, utan hänvisar till:


Socialstyrelsens riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd.



Enligt arbetsmarknadsförvaltningens interna riktlinjer fattas samtliga
myndighetsbeslut som berör barn med utgångspunkt i barnperspektivet.



Av arbetsmarknadsförvaltningens riktlinjer för arbetsmarknadsplanering
framgår tydligt att det bästa barnperspektivet för den processen, är
föräldrar som arbetar och försörjer sig själva.
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Bildningsförvaltningen
I samtliga ärende som behandlas av bildningsnämnden ska dessa frågor beaktas:


Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?



På vilka andra sätt har barn och elevers perspektiv påverkat underlaget?

Barnperspektivet är med i samtliga ärenden som berör bildningsnämndens
verksamheter utifrån att underlaget bygger på inhämtande av information, aspekter
från rektorer och exempelvis svar från elevenkäter och liknande.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barnchecklistan används som ett inriktningsdokument och är vägledande när
förvaltningen arbetar med ärenden. Barnchecklistan har också använts när
verksamhetsplanerna tagits fram. Den är ett bra vägledningsdokument, till hjälp i
framtagandet av dokument och planer samt en bra checklista vid ärendeskrivningar.
I Fritidsnämndens arbete med Idrotts- och fritidspolitiska mål har barnchecklistan
varit ett vägledande dokument för att säkerställa att dialog och delaktighet är del av
processen med att ta fram långsiktiga mål med kommunens idrotts- och fritidsliv.
Kommunledningsförvaltningen
I Avdelningen för Hållbar utvecklings mall för tjänsteskrivelser, finns rubriken
Barnchecklistan. En analys/ställningstagande ska finnas av hur beslutet påverkar
barn (om det gör det) och hur deras rättigheter i så fall tas tillvara. Detta kan ske
genom att barnchecklistan fylls i separat eller genom att frågorna besvaras i
tjänsteskrivelsen.
Enligt önskemål från kansliavdelningen (KLF) har förslag till frågeställningar som
ska finnas med i mallen för tjänsteskrivelser tagits fram. Frågorna handlar om hur
ärendet påverkar barn och unga, om barn och unga som berörs av beslutet kommit
till tals samt hur deras röster i så fall beaktats i beslutsunderlaget. Hänvisning görs
också till barnchecklistan. Ny mall för tjänsteskrivelse kommer inom kort.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten använder inte barnchecklistan. I huvudsak dokumenteras två
typer av beslut; tillsyn som renderar tjänsteanteckning eller föreläggande samt
händelserapport efter olycka. Vid tillsyn görs bedömning baserad på byggregler,
vilka även innefattar krav på hur exempelvis skolor, sjukvårdsinrättningar,
fritidsgårdar, förskolor, samlingslokaler etc. ska vara utformade. Genom att göra
bedömningar baserade på dessa regler tas även hänsyn till barnens rättigheter.
I samband med utryckningar försöker räddningstjänsten ta helhetsgrepp om vad
som skett och sätta in åtgärder därefter. Om det t.ex. sker ovanligt många olyckor
där barn är inblandade kan räddningstjänsten försöka vidta förbättrande åtgärder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barnchecklistan har använts tre gånger av miljöavdelningen år 2018, bl.a. i
samband med remiss angående ansökan om tillstånd till överlåtelse av särskilt
farliga kemiska produkter.
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Ny rutin för planbesked har tagits fram för att säkerställa att i varje beslut om
planbesked ska barnchecklistan fyllas i. I sju av totalt 12 planbesked som
samhällsbyggnadsnämnden antagit under 2018 har barnchecklistan funnits med.
I framtagandet av detaljplanerna ”Bollen”, ”Södra Gränstorp” och ”Allmogevägen”
har riktlinjerna för friytor vid skolors och förskolors utemiljö använts för första
gången.
Serviceförvaltningen
Barnchecklistan tillämpas av olika verksamheter inom ramen för de ärenden och
projekt serviceförvaltningen hanterar. Oftast avses byggprojekt för framför allt
bildningsförvaltningens räkning. Representation avseende personal och elever
avgörs av enskild projektgrupp. Barns synpunkter på exempelvis fysik utformning
beaktas i alla dessa former av projekt.
I relevanta fall redovisas två frågeställningar i samtliga tjänsteskrivelser till
nämnden:


Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?



På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlaget?

Socialförvaltningen
Vid handläggning av individärenden enligt SoL eller LSS som berör barn direkt
eller indirekt där det bedöms som relevant används barnchecklistan. Under 2018
användes den 66 gånger gällande 56 olika personer i utredningar gällande insatser
enligt LSS. Detta är en ökning jämfört med 2017 då den användes 35 gånger.
Barnchecklistan tillämpas i ärenden och i mallen för tjänsteskrivelse är delar av
barnchecklistan införd som rubriker. Denna förändring gjordes för att säkerställa att
barnchecklistan användes i fler ärenden och att därmed barnperspektivet säkerställs
i större utsträckning. I tjänsteskrivelsen markeras i vilka ärenden som
barnchecklista inte är aktuell. Det skedde i 51 av de totalt 170 ärenden som 2018
hanterades av socialnämnden.
Inom IFO används inte barnchecklistan då all utredning och dokumentation sker
enligt metoden BBIC (Barns behov i centrum). BBIC är utformat av
Socialstyrelsen som bygger på en värdegrund, teori och metodsyn i linje med
aktuell forskning, lagstiftning och praxis.
Tekniska förvaltningen
Barnchecklistan används i liten utsträckning. Barnens bästa beaktas som en
naturlig del av processen.
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Barnperspektiv i rutiner och styrdokument
Exempel på styrdokument som förvaltningarna lyfter fram här är
verksamhetsplaner, rutiner/riktlinjer samt handlingsplaner.
Arbetsmarknadsförvaltningen




Arbetsmarknadsförvaltningens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt
bistånd.
Rutiner och riktlinjer i boendedriftsprocessen.
Riktlinjer för arbetsmarknadsplanering.

Bildningsförvaltningen


I samtliga styrdokument för bildningsförvaltningen är barnperspektivet och
barnkonventionen en utgångspunkt. Det gäller såväl skollagen, läroplaner,
de allmänna råden som den kommunala verksamhetsplanen.

Kommunledningsförvaltningen


I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2019 handlar bl.a. effektmålen
om att kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten och ha en
tydlig strategi för social hållbarhet.

I Avdelningen för Hållbar utvecklings avdelningsplan 2019 finns ett flertal
aktiviteter med koppling till barn och unga, t.ex. ta fram och etablera en process för
barns och ungas inflytande, medborgardialog, utveckling av kommunens
jämställdhetsarbete, samordning av USSP samt LONA Grönplan.
Kultur- och fritidsförvaltningen


I verksamhetsplanerna för 2018 finns det tydligt beskrivit hur kultur- och
fritidsförvaltningens verksamheter arbetar med barn- och ungdomar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen




Riktlinjer för Trelleborgs kommun skolor och förskolor gällande friytor.
Rutiner för barns och ungas inflytande i samhällsplanering.
Handlingsplan för grön, giftfri och strålsäker förskola och skola.

Serviceförvaltningen


I hög grad avser nämndens styrdokument hur vi ska tillgodose våra
beställares behov – vilka anses styra över barnperspektivet inom respektive
verksamheter – för senare verkställande av beställningar till servicenämnd
och förvaltning.
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Socialförvaltningen


Inom IFO finns en handlingsplan framtagen kring barns delaktighet.
Barnperspektivet är tydligt i verksamhetsplanerna.

Tekniska förvaltningen


I tekniska nämndens verksamhetsplan för 2018 finns effektmålet ”Skapa en
säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter”. Målet följs upp
med indikator; NMI – Gång- och cykelvägar.

3.3 Barns och ungas inflytande i samhällsplanering
Hänt 2018
Frågan om vad som gjorts 2018 gällande barns och ungas inflytande i
samhällsplanering ställdes endast till nedanstående förvaltningar.
Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar inte för någon verksamhet med denna
direkta koppling till samhällsplanering. Förtydligande: nuvarande rutiner togs fram
när Navigatorcentrum fanns.
Bildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning har tidigare år valt ut ett par
projekt där barn och unga ska involveras i den fysiska planeringen.
Planavdelningen har därefter kontaktat ansvarig kontaktperson på
bildningsförvaltningen, som har hjälpt till att förmedla kontakt med en lämplig
skola för att involvera elever i projekten som en naturlig del av ordinarie
undervisning. Detta har inte skett under 2018.
Kultur- och fritidsförvaltningen
I samband med kultur- och fritidsförvaltningens remissvar angående detaljplaner
iakttas särskilt barns och ungas intressen. Besökarna på Backafalls fritidsgård har
varit delaktiga i Trelleborgshems utveckling av utemiljön på Fagerängen. Planerna
ställdes ut på Fagerängsdagen i maj 2018.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Varje halvår beslutar samhällsbyggnadsnämnden om vilka planer som ska
prioriteras. För år 2018 har flera detaljplaner prioriterats som har koppling till
skolor och förskolor.
Planavdelningen kallar även till plan-och projektsamordningsmöten i samband med
planbesked och även under samrådstiden för diverse planer. Syftet är att andra
förvaltningar ska kunna flagga för behov av exempelvis ny skola och förskola,
alternativt olika utformningar på dialog med barn och unga. Bl.a. deltar
Avdelningen för hållbar utveckling. När det gäller social hållbarhet belyses
aspekter utifrån folkhälsa, barns rättigheter och tillgänglighet.
Samtliga planprodukter skickas ut på samråd. Planavdelningen ser positivt på att
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samverka kring frågor som rör barn och unga, men utifrån de riktlinjer som tagits
fram kring barns och ungas inflytande i samhällsplanering ligger det på
bildningsförvaltningen att avgöra vilka planprodukter som är av relevans och
intresse för barn och unga.
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4. Om du vill veta mer
Barnrättsarbetet i Trelleborg:

https://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/sa-arbetar-vimed/barnkonventionen/barnkonventionen-i-trelleborg/
Barnets rättigheter i budgetprocessen:

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/barnets-rattigheter-i-budgetprocessen.html
Fakta om barnkonventionen som lag:

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/vad-betyder-det-attbarnkonventionen-blir-svensk-lag
Webbsidor:

https://barnkonventionen-partnerskapet.se/
www.barnombudsmannen.se
www.bris.se
https://www.can.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
www.globalamalen.se
https://skl.se/
https://www.raddabarnen.se/
https://unicef.se/

