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Trelleborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken
– ny överenskommelse 2020-2021
Trelleborgs kommun har sedan 2004, som en av tio kommuner, ingått i
Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Från respektive kommun deltar en
tjänsteperson och en förtroendevald. Tjänstepersoner och förtroendevalda möts två
gånger per år för idé- och erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och
kompetensutveckling. En ny överenskommelse har tagits fram för år 2020-2021.
Det är nu dags att ta ställning till om Trelleborgs kommun ska fortsatta ingå i
partnerskapet under denna period.

Beredning
Om Partnerskapet
Sedan 2004 har 10 kommuner och en stadsdel enats om en gemensam
överenskommelse och bildat ett partnerskap kring barnets rättigheter enligt FN:s
konvention om barnets rättigheter. Överenskommelse har antagits i respektive
kommun. Socialdepartementet och Barnombudsmannen har på olika sätt varit
delaktiga i Partnerskapets arbete för att utveckla arbetet i kommunerna.
Fokus i överenskommelsen 2020-2021 är:





Utbildning/fortbildning kring Lag 2018:1197 om Förenta Nationernas
konvention om barnets rättigheter
Lagens påverkan på kommunernas arbete
Metodutveckling för att omsätta lagen i praktiken
Spridning av kunskap om konkreta arbetssätt eller speciella projekt, såväl
inom som utanför partnerskapet

Utöver Trelleborg ingår följande kommuner: Angereds stadsdel i Göteborg,
Borlänge, Karlskoga- Degerfors kommuner, Gävle, Haninge, Uppsala, Västerås
och Örebro. Östersund har tidigare deltagit.
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. Något som är ännu mer angeläget nu när barnkonventionen
blivit lag. Arbetet tar sin utgångspunkt i överenskommelsen. Utifrån denna
kommer en verksamhetsplan att tas fram.
Två gånger per år möts Partnerskapet. Vid dessa tillfällen deltar en tjänsteperson
och en förtroendevald från respektive kommun. Inför varje partnerskapsmöte
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träffas tjänstepersonerna för att prioritera tema och förbereda dagarna. Kostnaden
för samordning av Partnerskapet uppgår till 10 000 kr per år för respektive
kommun. Därutöver tillkommer kostnader för resor och logi i samband med möten.
Den kommun som bjuder in till tvådagarsmöte står för lokal, fika, lunch och
middag.
2019 utsåg kommunstyrelsen (KS 2019/76) Cilla Dahl- Andersson (s) till
Trelleborgs kommuns förtroendevalda representant under 2019, samt att under
förutsättning att ny överenskommelse tecknas om Partnerskapet, förlängs
omfattningen av uppdraget till att även gälla 2020-2022. Ansvarig tjänsteperson är
Karin Jeppsson, samordnare ANDT och barnkonventionen.

Nyttan av att ingå i Partnerskapet
Det erfarenhetsutbyte och den kompetensutveckling som medverkan i
Partnerskapet bidrar till är värdefull.
Samarbetet har lett till lokal utveckling samt förbättrad och fördjupad kunskap
kring barnets rättigheter. Genom deltagande i Partnerskapet har arbetet i
kommunerna/stadsdelen stärkts bland annat genom utbyte av erfarenheter och
kollegiala granskningar, en metod för att utvärdera, som har arbetats fram genom
åren. Ett annat exempel är Trafikverkets projekt där sex försökskommuner
(däribland Trelleborg) under 2010-2012 arbetade med att utveckla barn och ungas
delaktighet och inflytande i samhällsplanering.
Genom Partnerskapet har deltagande kommuner/stadsdel även fått en unik
möjlighet till tidig information från olika myndigheter och vara referensgrupp i
Barnombudsmannens arbete.
Trelleborg kommuns medverkan i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken
bidrar således till att utveckla det lokala strategiska barnrättsarbetet, vilket i
förlängningen gagnar barn och unga i Trelleborgs kommun.

Bilaga: Överenskommelse om Partnerskap 2020-2021

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att Trelleborgs kommun fortsätter att ingå i Partnerskapet för barnets rättigheter i
praktiken år 2020-2021.

