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Kommunstyrelsen

Barnbokslut 2018
Barnbokslutet syftar till att följa upp Trelleborgs kommuns barnrättsarbete. I
bifogad rapport, Barnbokslut 2018, redogörs det för vad som gjorts det senaste året
relaterat till principerna i den lokala strategin gällande barns rättigheter,
användning av barnchecklistan samt vad som gjorts i syfte att följa fastställda
rutiner för barns och ungas inflytande i samhällsplanering.

Beredning
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, den ratificerades i Sverige
1990. 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.
Principerna i den lokala 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
beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv
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Barnbokslut 2018 inleds med en översikt gällande FN:s barnkonvention, nationell
och lokal strategi samt vad som är på gång i Trelleborg 2019. Sedan följer en
sammanfattning av förvaltningarnas arbete. Därefter ges en utförlig presentation av
förvaltningarnas insatser. Det beskrivs även hur barnchecklistan använts, förekomst
av barnperspektiv i styrdokument samt vad som hänt angående barn och ungas
inflytande i samhällsplanering.
Sammantaget kan det konstateras att 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. 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.”

Barnchecklistan
Barnbokslut 2018 beskriver det arbete som gjorts det senaste året i syfte att stärka
barns rättigheter. Flera exempel rör beslut och/eller insatser som syftar till barnets
bästa eller handlar om att stärka barns och ungas möjligheter till delaktighet och
inflytande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna Barnbokslut 2018.

Skickas till
Hållbar utveckling

