2012-10-10

Verksamhetsplan 2012-2015
Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken

Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken
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Verksamhetsplanen är ett förtydligande och en komplettering till dokumentet
”Överenskommelse om partnerskap 2012-2015” som partnerskapets samtliga kommuner
beslutat följa.

Verksamhetsidé
Partnerskapet har bildats för att förbättra barns villkor. Partnerskapet arbetar för att barn och
unga ska respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och
inflytande. FN:s konvention om barnets rättigheter och de nationella strategier som Sveriges
regering och riksdag har tagit fram, är grunden för partnerskapet.
Syftet är att genom olika insatser i kommunerna skapa en god och långsiktig grund för att ett
barnperspektiv ska vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn.
Partnerskapets arbete ska vara sektorsövergripande och innefatta alla områden i kommunerna.
FN:s konvention om barnets rättigheter tillhandahåller verktygen för en politik som värnar om
det socialt hållbara samhället. Partnerskapets kommuner prioriterar barnrättsfrågor och utför
genom detta ett vikigt arbete. Den barnpolitik som bedrivs utgör en av de vikigaste
hörnpelarna för ett socialt hållbart samhälle.
I varje kommun pågår processer som ägs av kommunen utifrån respektive kommuns mål och
ambitioner. Partnerskapet bygger på idén att deltagande kommuner – utöver det egna arbetet
på hemmaplan – genom erfarenhetsutbyte, samverkan och samarbete skapar synergieffekter
som ökar takten i genomförandet av barnkonventionen. Genom nära samarbete och
samverkan med Socialdepartementet och Barnombudsmannen och andra aktörer kan
ytterligare effektivitetsvinster uppnås.

Mål för Partnerskapet 2012-2015
Partnerskapet har etablerat ett offensivt och långsiktigt utvecklingsarbete kring:
 Metoder för att öka barns och ungdomars inflytande
 Barnkonventionens genomslag i den kommunala styrprocessen
 Utifrån Max 181 utveckla metoder för att mäta resultat i kommunens arbete med
barnkonventionen
 Sprida kunskap om partnerskapets arbetssätt och/eller speciella projekt/metoder
 Utveckla arbetsformer för att implementera ”Strategi för att stärka barnets rättigheter i
Sverige”2 i kommunerna

Exempel på genomförande av mål
Partnerskapet ska etablera ett offensivt och långsiktigt utvecklingsarbete kring metoder för att
öka barns och ungdomars inflytande.
 Utmaningar
 Samla goda exempel, idéer och erfarenheter
 Ta del av forskning
 Kollegial granskning
1

Max 18. Information och statisktik om barns levnadsvillkor som är centrala ur ett barnrättsperspektiv,
http://www.barnombudsmannen.se/max18/
2
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Socialdepartementet, informationsmaterial S2010.026
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Partnerskapet ska etablera ett offensivt och långsiktigt utvecklingsarbete kring
barnkonventionens genomslag i den kommunala styrprocessen
 Utmaningar
 Samla goda exempel, idéer och erfarenheter
 Styrdokument, program, planer och policys
 Implementering
 Revision
 Bokslut
 Kollegial granskning
Partnerskapet ska utifrån Max 18 utveckla metoder för att mäta resultat i kommunens arbete
med barnkonventionen
 Kollegial granskning
 Revision
 Bokslut
Partnerskapet ska sprida kunskap om partnerskapets arbetssätt och/eller speciella
projekt/metoder
 Marknadsföring av partnerskapet
 Medverka vid konferenser
 Hemsida
 Partnerskapet ställer sig till förfogande för kommuner, regioner, landsting med flera
för att dela erfarenheter och kunskaper för att utveckla arbetet med barnkonventionen i
Sverige
Partnerskapet ska utveckla arbetsformer för att implementera ”Strategi för att stärka barnets
rättigheter i Sverige” i kommunen
 Utbildnings- och kunskapsinsatser
 Samverkan inom den egna kommunen
 Styrprocessen

Strategier
Varje kommun deltar med ansvarigt kommunalråd eller motsvarande samt en ansvarig
tjänsteman/kontaktperson.
Tjänstemannagruppen ska utifrån verksamhetsplanen ta initiativ och genomföra aktiviteter
som leder till måluppfyllelse. Regelbunden kommunikation mellan partnerskapets deltagare
samt samverkan med viktiga samarbetspartners ska prioriteras. Stor vikt ska läggas vid
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna kring de arbetssätt och arbetsformer samt att
kartläggningar genomförs inom prioriterade områden.
Tjänstemannagruppen kan även genomföra studiebesök, utse arbetsgrupper, anordna
kunskapsseminarier och möten, genomföra kollegial utvärdering osv. En viktig uppgift är att
dokumentera och sprida erfarenheter både internt i partnerskapet och externt. Partnerskapets
erfarenheter står till förfogande vid forskning.
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För att skapa stadga och kontinuitet i kommunikation, arbetsgrupper, aktiviteter,
dokumentation etc. kommer det löpande arbetet samordnas av tre kommuner enligt särskild
ordning. Det som styr sammansättningen av kommunerna är värdskapet för aktuellt
politiker/tjänstemannamöte, föregående och kommande möte.
Minst två gånger om året genomförs partnerskapsmöten där ansvariga politiker samt
tjänstemän deltar för att följa och utveckla arbetet i partnerskapet.
Partnerskapet följs upp genom Kollegial granskning 2013 och i samband med att
överenskommen period avslutas(2012-2015).
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