Skellefteå kommuns

Barnrättsarbete
2019‐05‐21
Aktuella arbetsgrupper:
‐ Kartläggningsgrupp
‐ Kunskapslyft
‐ Artikel 3.1
‐ Kommunikation
‐ Dialogart 12
‐ LUPP
‐ RBS

Barnrättsgruppens
- verksamhetsplaner
•
‐
•
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Näringslivet

Verksamhetsplaner för stärkt barnrätt
Verksamhetsplanerna bygger på följande kartläggningar:
* Matriskartläggning
* Barnombudsmannen Maxi18
* Unicefs mål/checklistor
Prioriterat område Aktivitet/Insats

Ansvarig med stöd av

Kontrollkriterium

Tid/Omfattning

Kunskapslyft
Utbildning för tjänstepersoner och förtroendevalda om barnets rättigheter och
hur vi kan säkerställa barnets rättigheter i våra verksamheter.

•

•

•

För att säkra barnrätten i kommunorganisationen så är kunskapen och medvetenheten
om barnrättsperspektivet en förutsättning för planering, beslutsfattande och utveckling
av barnrättsperspektivet
Barnet ska stå i centrum i frågor och beslut som berör dem, vilket är en förutsättning
för att beakta och bedöma vad som är det bästa för barn både i direkta och indirekta
frågor.
Systematik och struktur är ledord och framgångsfaktorer när vi jobbar med barnrätt.
Implementering och kunskap om barnkonvention är en förutsättning för att praktisk
tillämpning av barnrätten ska ske i vår kommun.

Kunskapslyft
Utbildning för tjänstepersoner och förtroendevalda om barnets rättigheter och
hur vi kan säkerställa barnets rättigheter i våra verksamheter.

•

•
•

27 November 2019
Utbildning för kommunfullmäktige och förvaltningschefer i
”Barnrätt i praktiken; Nu svensk lag!(Obs! Arbetsnamn på utbildningen)
Våren 2020
Webbutbildning för alla medarbetare
Kommunala lärplattformen
– ett sätt för alla medarbetare att lära sig mer om barnens rättigheter

Verksamhetsplan
Kunskapslyft
Prioriterat
område

Aktivitet/Insats

Ansvarig med stöd av

Kontrollkriterium

Tid/Omfattning

Kunskapslyft

Lupp undersökning

Berith Markstedt och
Maria Wikström

Delredovisat till
folkhälsorådet och
FRIS

November 2018 +
analys.Spridning av
resultat 2019

Kunskapslyft för
personal

Sara P, Jan Tarras,
Lina T , Jörgen S

Oktober 2019

2020

Kunskapslyft för
politiker

Kommunfullmäktigesor
dförande och
Jörgen Svedberg

Beslutat i KS

April maj 2019

Kunskapslyft för alla
barn

Monika Johansson och
Jörgen Svedberg

lupp

Påbörjat

Utbildning av
barnrättsambassadörer

Jörgen Svedberg och
Samuel Rönnblom

50 st

Startade december
2018

Utbildning av elevråden

Jörgen Svedberg

Inbjudningar till
alla skolor

En dag per år
27 januari 2019

Ekonomi och delaktighet
Ekonomi
•
•
•

Av de hushåll som uppbar försörjningsstöd 2017 var 27 procent hushåll där det
fanns barn. I hälften av dessa ärenden är föräldrarna ensamstående.
Det finns fungerande rutiner för att förhindra hot om avhysning, särskilt för
barnfamiljer. Ambitionen är att inga barnfamiljer ska vräkas.
Det finns rutiner för att åtgärda om elräkningar är obetalda, så att inte
elektriciteten stängs av, särskilt inte för barnfamiljer.

Delaktighet
•

•
•
•
•
•

Metodbank
‐ utveckla en metodbank för hur vi inhämtar barnets och barnets synpunker
i generella frågor och relevanta beslut.
Referensgrupper
‐ Hitta barn och ungas arenor
Återkoppling och dokumentation
Fler invånardialoger för barn och unga
Personella resurser
Utbilda barnrättsambassadörer november 2018

Verksamhetsplan
Ekonomi och delaktighet
Prioriterat område

Aktivitet/Insats

Ansvarig med stöd av

Kontrollkriterium

Tid/Omfattning

Ekonomi

Inga barnfamiljer ska
vräkas

Sara Persson

Följa tidigare
beslut i
socialnämnden

2018 Och
framåt

Elektriciteten ska inte
stängs av för
barnfamiljer

Sara Persson

Följa tidigare
beslut i
socialnämnden

2018 och framåt

Skapa en metodbank

Barnrättsgrupp

2019

Skapa referensgrupper
med ungdomar

Barnrättsgrupp

2019

Anordna fler
invånardialoger för barn

Alla förvaltningar

2019

Revidera strategin för
barn och ungas
delaktighet och
inflytande

Yngve Lindmark,
barnrättsambassadörer
och Barnrättsgrupp

2019

Utveckling av
ungdomsfullmäktige

Jörgen Svedberg

2019

Delaktighet/
lyssna till barnen

Trygghet
Fortsätt jobba aktivt med artikel 2 och 6:
• Förebyggande arbete för ökad trygghet i skolan, hemmet, bostadsområdet och
sociala medier.
• Ökad samverkan för att barnet ska utvecklas fysiskt, psykiskt, socialt, andligt och moraliskt.
• Invånardialoger utifrån LUPP för fördjupad analys av LUPP resultatet
Artikel 12 och 3
Fråga efter lösningar från barn och unga för att kunna ta beslut för barnens bästa.
Involvera unga i Trygghetsforum och FRIS‐grupperna på skolorna och i samhället.

Hälsa
•
•
•
•

Åtgärder utifrån resultaten av LUPP, ANDT och elevhälsoenkäten
Utveckla ett generellt familjestöd.
(exempel på familjestödsprogram: ICDP, ABC, Föräldrastegen)
Familjecentraler finns i Byske, Ursviken och på Anderstorp. De behövs i alla
kommundelar.
Stärka barn med funktionsnedsättningar för bättre hälsa.

Verksamhetsplan
Trygghet och Hälsa
Prioriterat
område

Aktivitet/Insats

Ansvarig med stöd av

Trygghet

Förebyggande arbete för
ökad trygghet i skolan,
hemmet, bostadsområdet
och i sociala medier

Trygghetsforum,
FRIS och
barnrättsgruppen

2018

Fråga efter lösningar från
barn och unga

Trygghetsforum,
FRIS och
barnrättsgruppen

2019-2020

Involvera unga i
Trygghetsforum och FRISgrupperna på skolorna och
i samhället

FRIS och
trygghetsforum

2019-2020

Digitalisering av
elevhälsoenkäter

Monica Johansson
elevhälsan

Åtgärder utifrån resultaten
och elevhälsoenkäten

Folkhälsostrateg,
FRIS och elevhälsan

2019

Utveckla ett generellt
familjestöd

Sara Persson och
folkhälsostrateg

2019

Öppna familjecentraler i
alla kommundelar

Monica Johansson och
hälsoutvecklare

Hälsa

Kontrollkriterium

Beslut i barn- och
grundskolenämnden

Samarbete
kommun och region

Tid/Omfattning

2018

2020

Utbildning
•
•
•
•
•

Likvärdigheten mellan och inom skolenheterna
Fler behöriga till nationellt program på gymnasiet
Fler ska slutföra gymnasieutbildning
Motverka ohälsa bland elever
Förbättra närvaro

RBS = Rättighetsbaserad skola

Skydd och stöd
• Ständig brist på familjehem gör att barn kan tvingas bo kvar i
olämpliga hemmiljöer
• Andelen unga som använder droger har ökat kraftigt de två
senaste åren i Skellefteå

Verksamhetsplan
Utbildning och skydd och stöd
Prioriterat
område

Aktivitet/Insats

Ansvarig med stöd av

Utbildning

Fler behöriga till
nationellt program på
gymnasiet

Monika Johansson

Fler ska slutföra
gymnasieutbildning

Malin Gustafsson

Likvärdigheten mellan
och inom
skolenheterna ska öka

Monika Johansson

Förbättra elevernas
närvaro

Monika Johansson och
Malin Gustafsson

Motverka ohälsa bland
elever

Elevhälsan och
ungdomshälsan

Rättighetsbaserad
skola RBS

Skolan informerar

Monika J

Skydd och stöd

Söka efter fler
familjehem

Sara Persson

Drogförebyggande
insatser

Sara Persson och FRIS

Kontrollkriterium

Tid/Omfattning

Civilsamhället
• Alla barn har rätt till aktivitet och lek i en skräpfri miljö
• Barnkonventionen och föreningsidrotten
https://www.skidor.com/Grenar/allapasno/omallapasno/Nyheter/aktuelltallapasno/2
018/800
fritidshemsbarniskellefteafarakaskidorhelavintern
Barnkonventionen artikel 31: ”Varje barn har rätt till lek, vila och fritid”. Lek associeras
ofta med små barn. Men lek kan handla om väldigt många olika aktiviteter – för alla
åldrar. Det kan handla om att sporta i föreningar och organisationer och rätten att
påverka.
Bureskolan, Lövångerskolan, Bolidenskolan, Furuskolan, Auraskolan, Örjanskolan,
Tuböleskolan åk 1‐2 och åk 3‐5

Näringslivet
•

Kunskapsspridning:
Trygghetsforum och på frukostmöten för Skellefteås företagare 2019

https://unicef.se/barnrattsprinciperna

Verksamhetsplan
Näringslivet
Prioriterat
område

Aktivitet/Insats

Ansvarig med stöd av

Kontrollkriterium

Tid/Omfattning

Näringslivet roll

Frukostmöten

Jörgen Svedberg

8 inbokade
frukostmöten

Våren 2019

