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Ny förtroendevald representant till Partnerskapet
för barnets rättigheter i praktiken
Trelleborgs kommun har sedan 2004 ingått i Partnerskapet för barnets rättigheter i
praktiken. Trelleborg är en av tio kommuner som ingår i partnerskapet, från respektive
kommun deltar en tjänsteperson och en förtroendevald. Tjänstepersoner och
förtroendevalda möts två gånger per år för idé- och erfarenhetsutbyte samt
kompetensutveckling. Nuvarande överenskommelse gäller 2016-2019. Det är nu dags
för Trelleborgs kommun att utse en ny förtroendevald representant för 2019.

Beredning
Om Partnerskapet
Sedan 2004 har ett antal kommuner enats om en gemensam överenskommelse och
bildat ett partnerskap kring barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention;
Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Deltagandet bygger på en
gemensam överenskommelse för deltagande kommuner.
I enlighet med nuvarande överenskommelse 2016-2019 ska respektive kommun i
partnerskapet utse en förtroendevald och en tjänsteperson som representanter i
partnerskapet. Respektive kommun har beslutat om överenskommelsen (Dnr KS
2015/627). Utöver Trelleborg ingår följande kommuner: Angereds stadsdel i
Göteborg, Borlänge, Karlskoga- Degerfors kommuner, Gävle, Haninge, Uppsala,
Västerås, Örebro och Östersund.
Tanken med partnerskapet är att lyfta fram och organisera ett idé- och
erfarenhetsutbyte kring olika metoder lokalt för att nå de mål som riksdag och
regering beslutat om. Arbetet tar sin utgångspunkt i Partnerskapets
verksamhetsplan 2016-2019.
Två gånger per år möts Partnerskapet. Vid dessa tillfällen deltar en tjänsteperson
och en förtroendevald från respektive kommun. Inför varje partnerskapsmöte
träffas tjänstepersonerna för att prioritera tema och förbereda dagarna. Kostnaden
för samordning av Partnerskapet uppgår till 20 000 kr per år för respektive
kommun, därutöver tillkommer kostnader för resor och logi i samband med möten.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Den kommun som bjuder in till tvådagarsmöte står för lokal, fika, lunch och
middag. Detta i enlighet med den överenskommelse som kommunerna tidigare
beslutat om, se ovan.
Under åren 2015-2018 har Cilla Dahl- Andersson (s) varit Trelleborgs kommuns
förtroendevalda representant. 2018 möttes Partnerskapet i Trelleborg under våren
samt i Västerås under hösten. Temat i Trelleborg var barns rättigheter och
samverkan med civilsamhället. Därtill föreläste bildningsförvaltningen om
inkluderande lärmiljöer och socialförvaltningen berättade om hur de arbetar för att
öka barns och ungas delaktighet. I Västerås stod Agenda 2030 och barns rättigheter
i fokus.
Under 2019 kommer Angereds stadsdel och Haninge kommun att bjuda in till årets
partnerskapsträffar. Planen är maj samt november, men datum är ännu ej
fastställda.
Vad som händer efter 2019 är i nuläget inte klart. Partnerskapet kommer i slutet av
2019 att återkomma med förslag till ny överenskommelse för 2020-2023. Även en
ny verksamhetsplan kommer att tas fram.

Nyttan av att ingå i Partnerskapet
Det erfarenhetsutbyte och den kompetensutveckling som medverkan i
Partnerskapet bidrar till är värdefull. Nedan ges några exempel gällande nyttan av
att ingå i Partnerskapet.
I arbetet med utredningen Utveckling av Ungdomsforum (KS 2016/775) har bl.a.
Karlskoga kommuns arbete med Ung medborgardialog (inklusive politikerluncher
på skolor) tagits i beaktande, som ett gott exempel. Västerås stads arbete med att
förebygga våld bland barn och unga kommer inom kort att lyftas för diskussion i
samverkansgruppen USSP.
Partnerskapet har ett nära samarbete med Barnombudsmannen (BO). De senaste
åren har Partnerskapet fått bidra med input till det kunskapslyft som BO tagit fram
inför att barnkonventionen blir lag 2020. Därtill har Partnerskapet varit
referensgrupp i BO:s arbete med att ta fram ett nytt metodmaterial för
barnkonsekvensanalys och prövning av barnets bästa. I detta sammanhang
involverades flera tjänstepersoner i Trelleborg.
Medverkan i Partnerskapet har även bidragit till lärande och utveckling genom
kollegial granskning som genomförts vid tre tillfällen, senast 2013. Kollegial
granskning är en arbetsmetod som syftar till att följa upp, analysera och lära av
varandra. Förtroendevalda, chefer samt verksamhetsnära personal intervjuades i
respektive kommun. Resultatet sammanställdes i en gemensam rapport, samt en
rapport för respektive kommun.
Tack vare medverkan i partnerskapet deltog Trelleborgs kommun i Trafikverkets
utvecklingsprojekt Barn och unga i samhällsplaneringen, ett regeringsuppdrag
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knutet till socialdepartementet som pågick 2010-2012. Trelleborg var en av sex
försökskommuner. Fokus var barn och ungas idéer gällande Trelleborgs
centralstation. Arbetet ledde till att rutiner antogs gällande barns/ungas inflytande i
samhällsplanering.

Ny rapport om Partnerskapet
En ny rapport om Partnerskapet togs fram hösten 2018; Rapport om arbetet med
barnkonventionen 2016-2018. Syftet är inte att i detalj beskriva hela det omfattande
arbete som genomförs inom respektive kommun, utan rapporten ska främst ses som
en beskrivning av hur Partnerskapet för barnets rättigheter uppfattats av
medlemmarna.
Exempel på styrkor som lyfts fram är långsiktigt fokus på barnrättsfrågor, tydliga
mål och arbete utifrån avtal och verksamhetsplan, erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling, engagemang och kontinuitet i deltagandet samt dialog och
samverkan med nationella myndigheter och organisationer och uppföljning.
Exempel på utvecklingsområden är ökad kännedomen om Partnerskapets arbete
med barnrättsfrågor inom respektive kommun, att involvera fler personer från
respektive kommun i exempelvis ett möte per år samt förstärka återrapporteringen
på hemmaplan.
Bifogade dokument:




Överenskommelse 2016-2019
Partnerskapets verksamhetsplan 2016-2019
Rapport om arbetet med barnkonventionen 2016-2018

Barnchecklistan
Trelleborg kommuns medverkan i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken
bidrar till att utveckla det lokala strategiska barnrättsarbetet, vilket i förlängningen
gagnar barn och unga i Trelleborgs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utse en ny förtroendevald representant till Partnerskapet för barnets rättigheter i
praktiken.

Skickas till
Hållbar utveckling

