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Inledning
Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, som lag stärks barns mänskliga rättigheter i
praktiken. Detta innebär att statliga myndigheter, kommuner och regioner är skyldiga att följa
konventionen.
Hörby kommun sammanställer årligen ett Barnbokslut som beskriver arbetet med att tillgodose
barnperspektivet inom verksamheterna.
Barnbokslutet inleds med ett urval av indikatorer som övergripande visar livssituationen för
barn och unga i kommunen. Därefter ges exempel på hur barnperspektivet och barns rättigheter
beaktas.
FN:s barnkonvention utgör grunden för rapporten som är indelad efter de fyra grundläggande
principerna i barnkonventionen.
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras (artikel 2)
• Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn (artikel 3)
• Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6)
• Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets
åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (artikel 12)

Barnperspektivet i Hörby
Statistik
I nedanstående tabeller redovisas nyckeltal som visar ett nuläge och utveckling över tid för Hörby
kommun ur ett barnperspektiv. Statistiken är hämtad ur Kolada (kommun- och
landstingsdatabasen) och Brottsförebyggande rådet. För att möjliggöra jämförelse med andra
kommuner presenteras motsvarande nyckeltal för Höör och Eslöv, samt Skånes kommuner.
Statistiken visar en ögonblicksbild och jämförelsetalen (Riket, Skåne, Höör och Eslöv) avser
senast tidpunkt för vilken statistik publicerats.
Grön pil markerar positiv trend och röd pil markerar negativ trend.
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Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är lägre jämfört med riket som
helhet samt i jämförelse med Eslöv och Skånes genomsnitt. Värt att notera att vi under året har
stärkt våra positioner och trenden pekar nu åt rätt håll.
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Andelen barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat något. Det är
viktigt att dessa familjer får stöd att komma ur bidragsberoendet och får möjlighet till
egenförsörjning för att minska risken för reproduktion, utanförskap, barnfattigdom och
stigmatisering.
Det är svårt att ta reda på den egentliga omfattningen av barnmisshandel eftersom våldet ofta
inte polisanmäls när det gäller små barn. Misshandel redovisas av BRÅ per polisregion istället för
län, därför saknas data för riket och Skåne.
Det går inte att dra slutsatsen att ökningen av antal anmälda misshandelsfall beror på om
antalet fall ökat eller anmälningsbenägenheten är högre. Däremot är det en självklarhet att ökat
antal ärenden resulterar i fler ärenden inom socialförvaltningen. Barnkonventionens ansats är alla
barn ska ha samma rättigheter och förutsättningar till liv och utveckling, utan diskriminering och
våld. För socialförvaltningen är det viktigt att kunna arbeta förebyggande men också ingripande
när barn utsätts. Av den anledningen är det också viktigt att förvaltningen har möjligheter till att
agera, oavsett om det gäller personalresurser eller andra resurser.
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Kommunens arbete i förhållande till barns rättigheter
1. Principen om barnets rätt att inte diskrimineras
Principen om barnets rätt att inte diskrimineras handlar om alla barns lika värde och
rättigheter och att ingen får diskrimineras. Artikel 2 i FN:s barnkonvention.

1.1 Trygghet och arbetsro i förskola/skola
Kultur-, fritids och utbildningsförvaltningen
Trygghet och trivsel är ett av förvaltningens fyra fokusområden, detta är prioriterat, både vad
gäller insats och uppföljning. Under året har en rad åtgärder vidtagits för att förbättra livs- och
lärandevillkoren för de barn och ungdomar som finns i de olika verksamheterna. En stor del av
insatserna redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt pågår på enheterna och på
huvudmannanivå.
Varje år väljs nya områden där behov av utveckling och förbättring finns. Den modell som
används har tagits fram här i kommunen och innehåller fyra faser: planera, genomföra, följa upp
och utveckla. Under läsåret 2018-2019 har kvalitetsarbetet stärkts upp med kvalitetskort där
måluppfyllelse följs upp även vid mitt-terminskonferenser tillsammans med elev, pedagog, rektor
och huvudman.
Nämnden har förutom trygghet/trivsel, haft måluppfyllelse/presterade resultat,
rektors/förskolechefs pedagogiska ledarskap samt att vara en attraktiv arbetsgivare som
fokusområde.
Arbetsmiljö och Trivselenkäter görs i årskurs 2, 5 och 7 med uppföljning året därpå i
årskurserna 3, 6 och 8. Resultat, analys och åtgärder presenteras återkommande för nämnden.

Systematiskt arbete och förebyggande mot mobbning

Varje enhet inom förskola/skola upprättar en egen plan för systematiskt arbetet och
förebyggande mot mobbning, planerna revideras årligen. Utgångspunkten i planerna är den
enskilda enhetens behov och förutsättningar. Under läsåret 2018-2019 har arbetet med
dokumentationsprogrammet Draftit underlättat för förskolor, skolor, rektor och huvudman. I
systemet säkerställer vi att anmälning om kränkning utreds, följs upp, och åtgärder sker med en
transparens från huvudman ut till varje elev och pedagog.

Kompensatoriskt uppdrag (läsplatta)

När det gäller kompensatoriska digitala verktyg har skolorna en god utbyggnad. I princip alla
elever i årskurserna 2-9 har egna digitala verktyg. I de lägre årskurserna finns det åtminstone ett
verktyg per 2 elever och även i förskolan är utbyggnaden god.

Uppmärksamhet på strukturer som kan diskriminera

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling upprättas av samtliga förskolor/skolor. Planerna
revideras årligen och utgångspunkten är den enskilda enhetens behov och förutsättningar.
Kompetensutvecklingsprojekt om tillgänglighet inom skolan
Nämnden har beslutat om en plan/strategi som tar sin utgångspunkt i skollagen 2 kap 34 §,
aktuell forskning om kompetensutveckling i skolverksamhet samt i verksamhetens erfarenheter
och i elevernas behov. Ansatsen vilar på skollagen 1 kap 5 § ”Utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.
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Kontinuerlig kompetensutveckling är en förutsättning för att säkerställa att kommunen har
kompetenta medarbetare. Under läsåret 2019-2020 har förvaltningen skapat didaktiska forum för
att skapa förutsättningar för det kollegiala lärandet i Hörby kommun. Här varierar innehållet efter
det behov som rektorer tillsammans med utvecklingsledare har kartlagt.

1.2 Arbetet kring barn inom socialtjänsten

Inom socialförvaltningens myndighetsverksamhet är principen om barnets bästa ett av de
viktigaste fokusområdena och en viktig del i socialtjänstlagen. Skälet är att alla barn ska ha samma
förutsättningar och ingen ska diskrimineras.
För att stärka nyanlända barns rättigheter pågår ett projekt med fokus på barnets bästa utifrån
mottagandet när de kommer till Hörby.
Genomförandeplaner
För alla placerade barn ska genomförandeplaner göras, där man dokumenterar hur insatsen ska
genomföras och där barnet själv får vara med och utforma aktiviteter och mål för insatsen.
Hörby
Andel barn med aktuella genomförandeplaner

2018
42 %

2019
93 %

2020
Mål 100 %

En väg in - Mottaget
Efter en omorganisation infördes på Myndigheten 1 januari en samlad mottagning, kallad En väg
in. Här tas alla ansökningar och anmälningar emot, vilket skapar kontinuitet och ökad
rättssäkerhet eftersom risken att ärenden faller mellan stolarna minimeras. Samverkan sker med
skolor, förskolor och polis. Mottaget deltar i större satsningar på skolor, föreläser för personal om
anmälningsplikt och har en rådgörande funktion.

1.3 Tillgänglighet på biblioteket

Bibliotekslagen (2013:801)§8: ”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att
erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.”
Biblioteket arbetar kontinuerligt med att erbjuda litteratur för olika åldersgrupper, med olika
svårighetsgrad och inom olika intresseområden. Utöver de vanliga fysiska böckerna finns eböcker, e-ljudböcker särskilt anpassade för barn och unga. Dessa finns på Skåne Nordosts
gemensamma biblioteksportal snokabibliotek.se. På biblioteket finns böcker på många olika
språk, lättlästa böcker och ljudböcker för den som behöver lyssna istället för att läsa. För
dyslektiker eller andra med särskilda behov tillhandahålls material via MTM (Myndigheten för
Tillgängliga Medier).
Inköp av litteratur för barn och unga prioriteras. Bibliotekslokalen för barn och unga utformas
efter deras behov.
Inom ramen för Kulturgarantin gavs Hörbys skolbarn möjlighet att kontinuerligt komma till
biblioteket och ta del av utbudet av böcker och får boktips.
På skolloven anordnade biblioteket olika aktiviteter i form av pysselverkstäder. Sex gånger
under året anordnades barnteater för förskolebarn och skolbarn.
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2. Principen om barnets bästa i främsta rummet (BBIC)
Principen om barnets främsta i rummet anger att det i alla åtgärder som rör barn i första
hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Artikel 3 i FN:s barnkonvention.

2.1 Elevhälsan

Det nätverk som har etablerats av organisationens specialpedagoger har regelbundna möten där
man utvecklar former för samverkan. Handledning har skett under ledning av en av
organisationens skolpsykologer. Frågeställningen kring dokumentation av stödinsatser och
åtgärdsprogram för elever samt beslutsflödet gällande detta har varit central och
överenskommelse har gjorts tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp om
dokumentationshantering.
En arbetsgrupp håller på att utarbeta en övergripande handlingsplan för elevhälsan. Förslaget
som har lämnats till förvaltningen, innehåller:
• rutiner och riktlinjer för elevhälsoarbetet
• en tydlig rollfördelning mellan olika professioner
• process-/exempelbeskrivningar/”case” (eventuellt som bilaga)
• plan för implementering och uppföljning/utvärdering
• dokumenthanteringsplan

2.2 Barn i behov av särskilt stöd (samverkan)

Av 1 kap. 2 § SoL framgår att barnets bästa ska beaktas i alla ärenden som rör barn och vara
avgörande vid beslut och åtgärder som rör vård – eller behandlingsinsatser för barn.
Många insatser görs för barn i behov av särskilt stöd, med utgångspunkt från lagstiftningens
krav på att ett åtgärdsprogram ska upprättas när ett barn är i behov av stöd. Kommunen har
fokus på hur verksamheterna ska arbeta med tidiga insatser där förskolor och skolor varje termin
ansöker om extra ordinära stödåtgärder för de elever man anser är i behov av detta, bedömning
av varje enskilt fall genomförs på samma sätt och med samma grund som tilläggsbelopps
ansökningar från andra kommuner eller fristående verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden
tillsammans med socialnämnden planerar och förbereder för att inrätta en familjecentral. Målet
med verksamheten är att främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att:
• erbjuda lättillgängligt stöd
• stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
• vara ett kunskaps- och informationscentrum
• skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
• förhindra utanförskap för barn genom att tidigt upptäcka och åtgärda risker
Barn som bevittnat eller utsatts för våld
Antal ärenden rörande våld i nära relation har ökat markant, och barn som lever i sådana familjer
är särskilt utsatta. För att kunna hjälpa dessa barn har myndighet och IFO anordnat utbildning i
våld i nära relationer med fördjupning på barn för handläggare på myndighet, behandlare på IFO
samt personal på elevhälsan.
Barnahus är en gemensam plattform för socialtjänst, polis, åklagare, barnhälsovård, rättsmedicin
och barn- och ungdomspsykiatri, i syfte att möta barn som misstänkts ha utsatta eller utsätts för
brott. Barnahus har sin plattform i centrala Lund. Fokus är barnets bästa och att åstadkomma en
helhetslösning för barnet gällande t.ex. stöd och skydd. Genom samverkan säkerställs en
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skonsammare rättsprocess, socialtjänsten kan följa ärendet och därmed göra säkrare
skyddsbedömningar. Samverkan i Barnahus är viktigare än någonsin då vi ser ett att antal ärende
har ökat med drygt 50 % sedan 2017.
Hörby
Antal ärenden på Barnahus jan-sep

2017
19

2018
25

2019
29

CAP (Children are people too)/Barngruppsverksamhet
Varje termin startar IFO en barngrupp. Programmet är utvecklat för barn i åldrarna 7–12 år som
lever med någon som har kemiskt beroende eller annan beroendeproblematik, psykisk ohälsa
eller i familjer där våld förekommer. Barnen träffas en gång i veckan, får uppleva gemenskap och
känna att de inte är ensamma i den situation de befinner sig i.
Ekonomiskt bistånd och barnets bästa i främsta rummet
Barnperspektivet är alltid vägledande i beslut om ekonomiskt bistånd i ärenden där barn är
involverade. När barn berörs av beslut om ekonomiskt bistånd är det viktigt att handläggare
undersöker barnens situation, till exempel i samtal med föräldrar eller barnet själv. I de fall det
finns behov kopplas barnsektionen in.
Kultur och Fritid tillsammans med skolan för ökad simkunnighet
Tillsammans med skolan arbetar Kultur och Fritid för ökad simkunnighet. Simundervisning
bedrivs på Lågedammsbadet för alla barn som går i årskurs 3. Elevernas simkunnighet har stämts
av och stödlektioner har anordnats för de barn som inte uppfyller målen. Under 2019 var det 36
barn av 290 som bedömts behöva extra stöd för att nå simkunnighet i årskurs 6.
Föreningsliv
Tillsammans med föreningslivet arbetar Kultur och Fritid för att göra verksamheten tillgänglig
för alla. Allt i linje med idrottens nya strategi 2025, Svensk idrott världens bästa. Under 2019 har
bl.a. Askeröds IF har startat upp ”Fotboll och annat för alla” som är aktivitetsträffar som riktar
sig till barn och ungdomar med funktionsvariationer. Hörby Gymnastikförening har beslutat att
starta upp ”Alla kan Gympa”, ett koncept som riktar sig till barn och ungdomar med
funktionsvariationer.
Kulturgaranti
Hörby KulturGaranti är en plan för att säkerställa att alla barn i kommunen ska få ta del av
kulturella upplevelser och skapande under sina grundskoleår. Med tillgång till bibliotek och
museum får barnen tillfälle att ta del av litteratur och berättelser, kulturarv och identitet. Learning
by doing, kreativ miljö och tidsresor är några pedagogiska metoder som används och utgår från
barnens perspektiv. Alla gruppbesök anpassas efter barnens särskilda behov och önskemål. Målet
är ”att låta eleverna utveckla egen kunskap, förankring och förståelse för sin identitet”.
Effektiv samordning för trygghet
Polis, socialtjänst och aktivitetshuset har regelbundna samverkansmöten för att öka samarbetet
och identifiera vad vi behöver arbeta vidare med framåt med våra barn och ungdomar i Hörby
kommun.
Elevers bästa i fokus
Inom ramen för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningens ansvarsområde, är den enskilt
viktigaste åtgärden för att säkra ungas livsvillkor en fullständig grundutbildning. Allt visar på att
detta är en av grunderna för ett framtida ”innanförskap” i vårt samhälle.
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2019 har Kommunservice Måltider haft fortsatt utvecklingen av näringsriktiga och varierande
måltider i skola och förskola genom bl.a. interna utbildningar. Alla måltider näringsberäknas i
enlighet med rekommendation (NNR). Dagligen serveras ett vegetariskt alternativ i kommunens
alla skolor. Vi planerar alla våra menyer för att vara varierade, tilltalande och näringsriktiga.
Måltidspedagogik är inkluderat i planeringen av kommunens matsedlar och måltider. Måltiden är
en pedagogisk stund där alla sinnen får vara med.

2.3 Familjeperspektivet viktigt
Funktionsstödsverksamheten
Personal inom funktionsstödsverksamheten träffar föräldrar till barn/ungdomar som har enligt
LSS-lagstiftningen någon av insatserna avlösarservice, ledsagarservice, stödfamilj/korttidsvistelse,
korttidstillsyn eller kontaktperson. Detta sker bland annat vid upprättande/uppföljning av
genomförandeplaner, anhörigmöten samt enskilda möten med föräldrarna vid behov.
Koordinator
Socialförvaltningen i Hörby kommun deltar sedan i februari 2019 i ett projekt, tillsammans med
Socialstyrelsen och NKA(Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga) som bla. syftar till att
underlätta arbetet för föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar med att hitta, söka och
samordna stöd. Praktiskt stöd av en koordinator är tänkt som ett stöd när situationen i familjen är
eller riskerar att bli ohållbar. Projektet utvärderas kontinuerligt av socialstyrelsen och avslutas
december 2021.
Koordinatorn är ingen myndighetsperson och för inga journaler, stödet kom i gång i mitten av
2019. I januari 2020 får tolv familjer koordinatorstöd. Koordinatorns roll är förebyggande och
syftar till att familjen ska få en situation som är hållbar och där barnet får tillgång till det stöd som
det har behov av och rätt till. Koordinatorstöd kan ges till alla föräldrar som har barn med
funktionsnedsättningar, inte bara de som tillhör LSS.
Försörjningsstöd
Enheten för Arbete och försörjning arbetar förebyggande med avhysningar. När ett meddelande
om avhysning inkommer till socialförvaltningen kopplas bostadssamordnaren på IFO in direkt.
Beroende på orsak till avhysning, tas nödvändiga kontakter för att hjälpa den boende att kunna
behålla bostaden. På varje enhet inom socialförvaltningens myndighetsutövning finns en
kontaktperson som ingår i den s.k. vräkningsförebyggande gruppen. Vid avhysning p.g.a.
hyresskulder kopplas enheten för Arbete och försörjning in, i alla beslut som följer av en
avhysning eller risk för avhysning tas hänsyn till barnperspektivet.
Enheten för Arbete och försörjning deltar under 2018-2020 i SKL:s EU- finansierade
utvecklingsprojekt för att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet
ekonomiskt bistånd. I Hörby har vi valt att fokusera på barnfamiljer som fastnat i långvarigt
biståndsberoende. I enlighet med tillgänglig forskning, mår alla barn bäst av att växa upp i en
familj där föräldrarna har möjlighet att försörja sig själva. I projektet kommer vi att utveckla
verksamheten genom att införa standardiserade instrument och utredningsfrågor för att i ett tidigt
skede fånga upp barnens situation. Med anledning av att vi fattat beslut om att i högre grad och
på ett djupare plan belysa barns situation i våra utredningar har samtliga handläggare på enheten
under hösten 2018 gått en heldagsutbildning i barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd.
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2.4 Barns behov i social barn- och ungdomsvård
Familjeorienterat arbetssätt
Detta är en metod som används för att utreda risker och stärka skydd för barn som far illa i
familjer där det finns missbruk, våld, psykisk ohälsa. Här arbetar vuxen och barnhandläggarna tätt
ihop och även vid insatser ihop med verkställigheten på IFO. Detta sker i samarbete med barnets
familj och nätverk för att säkerställa ett systematiskt och långsiktigt barnskydd.
Kommunen har fått stimulansmedel för psykisk hälsa, dessa har använts för att öka kunskapen
om föräldrar som är kognitivt svaga och vilken beredskap som behövs för att stödja dem.
Personal har också fått ökad kunskap om barns utsatthet när föräldrar är fattiga, blir vräkta, har
beroende/psykisk ohälsa, när det förekommer våld och problematiska skolsituationer. Det är
viktigt att lyssna på barnets behov och uttryck och att man inte problematiserar barnen utan
fokuserar på föräldrarna.
Mål 2019
Bättre samverkan inom kommunen. Alla
familjemedlemmar ska få det stöd de
behöver. Rätt fokus i arbetet med barn

Resultat
Det familjeorienterade arbetet har blivit ett naturligt arbetssätt
med bra rutiner som socialförvaltningen har implementerat.
Varje månad arbetar IFO familjeorienterat med ca 7-10 familjer
där det finns 10-17 barn.

Föräldrastöd
Föräldrastöd erbjuds på den familjecentralsliknande verksamheten där socialförvaltningen ingår
och är ett av de fyra benen tillsammans med barnhälsovården, mödravårdscentralen och
förskolan. Varje vecka hålls babycafé och öppen förskola på aktivitetshuset.
Socialtjänsten ingår i ett forskningsprojekt som heter Tryggare barn genom Karolinska institutet,
projektet vänder sig till familjer där barn blir våldsutsatta eller kränkta på annat sätt. Metoden
tryggare barn är ett föräldrastödsprogram som lugnar ner i familjen och sätts in redan under
utredningen.
Socialförvaltningen/IFO erbjuder nätverksledda möten där barnet själv utformar mål utifrån
dess ålder och mognad och är med och bestämmer vilka viktiga personer som ska delta.
Mål 2019
Öka kunskapen om betydelsen av och hur man håller
barnsamtal. Antal barnsamtal ska öka i utredningar
och insatser inom socialtjänsten och skolan.
Ökad kunskap om hur barn har det som växer upp i
familjer med ekonomiska svårigheter. Barnperspektivet ska vägas in i alla beslut som rör barn.
Erbjuda barn samtalsstöd för att de ska få bearbeta
det som de varit utsatta för.
Trygga placeringar

Resultat
Barnsamtalsutbildning har erbjudits de som
arbetar med barnen på socialförvaltningen samt
skolhälsopersonal.
Utbildning i barnperspektiv har erbjudits de som
arbetar med ekonomiskt bistånd
Trappan-samtal med barn som bevittnat våld.
Utbildning i handledning av familjehem och
kontaktfamiljer, för trygga placeringar (SIPU) har
familjehemssekreterarna gått.

Maria Mellersta
Maria-Mottagningen är till för unga som har problem med alkohol och/eller andra droger och är
under 24 år. På Maria Mellersta erbjuds kostnadsfri information, rådgivning och behandling.
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2.5 Barnperspektivet i fritidsverksamhet

Under året 2019 har kommunens fritidshem arbetat med barnkonventionens 54 artiklar.
Barnkonventionen har genomsyrat verksamheterna från idé till genomförande.

2.6 Barnperspektivet i den fysiska miljön
Barnperspektivet i giftfri miljö
Projekt och tillsyn av miljöer där barn och unga vistas och som speciellt kan påverka dem utförs
av miljö- och hälsoskydd. Under 2019 har man genomfört tillsyn på skolor, vilket har lett till att
åtgärder i bl.a. inomhusmiljön och städningen kommer att genomföras.
Tillsyn har även gjort av kemikalier i detaljhandeln, där man hittade en produkt som innehöll ett
förbjudet ämne och som därför plockades bort från försäljning.
För att säkerställa en god boendemiljö har det utförts förebyggande tillsyn på
flerfamiljsfastigheter, denna tillsyn har lett till krav på åtgärder i fastigheterna.
Barnperspektivet i trafiken
Tekniska nämnden genomfört ett antal åtgärder i syfte att öka trafiksäkerheten för barn som
vistas i oskyddade i trafiken. Utmed Georgshillsvägen på sträckan Lybyvägen-Krooksgatan har en
ny gång- och cykelväg byggts. Åtgärden förväntas ge positiv effekt på trafiksäkerheten i synnerhet
för barnen som efter nybyggnation av gång- och cykelvägar vistas separerade från
fordonstrafiken. Fordonens hastighet förväntas minska eftersom gatan smalnats av, vilket är
positivt för samtliga trafikantgrupper.
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3. Principen om barnets rätt till liv och utveckling
Principen om barnets rätt till liv och utveckling understryker varje barns rätt till liv,
överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också
om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Artikel 6 i FN:s
barnkonvention.

3.1 Fysisk aktivitet för barn och unga (skola och folkhälsa)
Skolidrottsförening
Genom ett nära samarbete mellan Aktivitetshuset, skolan och Skånes skolidrottsförbund
utvecklas skolidrottsföreningarna med målsättning att unga leder unga i olika former av fysisk
aktivitet. Förutom ökad fysisk aktivitet för barn och unga, utbildas äldre elever i ledarskap.
Verksamheten har även som mål att öka slussen in till föreningsdriven verksamhet. Aktiva
föreningar är Frostaskolans idrottsförening, Hörby lärcenter och under hösten 2019 har även
arbetet med att etablera en idrottsförening på Georgshillsskolan genomförts.
Ökade möjligheter för fysisk aktivet
Kommunen har en viktig uppgift att tillhandahålla arenor för fysik aktivitet och sociala möten.
Under hösten 2019 färdigställdes nybyggnationen av Lågehallarna och kommunen har med detta
fått nya, moderna och fler ytor för möjlighet till fysisk aktivitet. Något som på kort tid märkts
inte minst på att Gymnastikföreningen och Brottarklubben utökat sin verksamhetstid jämfört
med året innan (exakt mätning vid fördelning av verksamhetsbidrag i februari 2020). En ny
konstgräsplan har anlagt i anslutning till Lågehallarna vilket gjort det bättre både för barn- och
ungdomsfotbollen och även för skolidrotten som nu slipper bedrivas på en ojämn och ofta lerig
grusplan.
Karnas Backes upprustning blev klar under året och området bjuder nu på ett bredare utbud av
aktiviteter/aktivitetsytor för barn i alla åldrar.
Starka killar/ Starka tjejer
Genom samverkan mellan Skåneidrotten, Friskis & Svettis, Frosta OK, Kultur och fritid och
Folkhälsa är möjligheterna att påverka ungas hälsa stora. Det gemensamma målet är att stärka
unga som är ofrivilligt inaktiva, i sin utveckling och sitt välbefinnande. Under 15 tillfällen träffas
grupperna som erbjuds olika fysiska aktiviteter tillsammans med ledare från Folkhälsa och Friskis
& Svettis. I samband med aktiviteterna får ungdomarna fördjupning i hälsofrämjande beteende
genom föreläsning och handledning. Under 2019 genomfördes två omgångar där sammanlagt 55
individer deltog.
Under 2019 deltog 28 tjejer och 27 killar. Utvärderingen visade på att majoriteten av både
killarna och tjejerna är mycket nöjda med gruppverksamheten som helhet.

3.2 Stöd till nyanlända barn och elever

Socialtjänsten utreder de ensamkommande barnens behov av stöd, placeringsform och andra
insatser. Ensamkommande barns behov utreds, och insatser följs upp, som för andra barn.
Socialtjänsten har ansvar för att ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare när barnet fått
uppehållstillstånd. Socialtjänsten har ansvar för att se till att barnet får en skolgång. Alla barn i
Sverige, även ensamkommande, har rätt att gå i skolan. Under 2019 kom inte några
ensamkommande, men socialtjänsten arbetar fortfarande med ett fåtal av de kvarvarande
ungdomarna.
Skolorna/förskolorna arbetar med kartläggning och integration för nyanlända barn och elever.
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3.3 Förebygga social ohälsa

Råd- och stödsamtal utan biståndsbeslut erbjuds till alla föräldrar och ungdomar med beroende
och/eller psykisk ohälsa.
Under 2018 förstärktes det uppsökande fältarbetet med ungdomsbehandlare för att få ett mer
frekvent och kontinuerligt arbete på fältet i samverkan med andra aktörer inom kommunen.
Ungdomsbehandlarna som håller i ”fem fria samtal” kommer nu i direkt kontakt med ungdomar
ute på fältet, vilket kan öppna för att fler ungdomar söker hjälp för eventuella drogrelaterade
problem eftersom de inte registreras.
Fältverksamheten går på ett rullande 6-veckorsschema och fältar 4 fredagar, 2 lördagar i
månaden och en vardagkväll i veckan.
Mål 2019
Medborgarna får råd om vart de kan
vända sig och få ett snabbt stöd i svåra
situationer.

Resultat
Familjeteamet har haft 55 föräldrar/ungdomar i råd och
stödsamtal i upp till 5 samtal som är icke biståndsbeslutade

Uppsökande verksamhet på skolorna görs tillsammans med Aktivitetshuset för att skapa goda
kontakter med barn och unga. Som en del av Aktivitetshusets uppsökandearbete har personalen
under det gångna året besökt kommunens högstadieskolor vid ca 4 tillfällen per vecka. Personal
från Aktivitetshuset rör sig på skolorna vid strategiska utvalda tidpunkter, detta för att öka
närvaron av positiva vuxna som möter elever under deras fria tid i skolan.
Fältverksamheten anordnade Teaterföreställningen ”Bengtsson på dörren” i samverkan med
skolan. Alla barn i årskurs 5 och 6 fick se en verklighetsbaserad teater om hur det är att växa upp
i en familj med miss-/riskbruk med efterföljande samtal som handlar om uppväxt men
framförallt hur man som barn kan få stöd och hjälp. I samband med föreställningen fick barnen
information om vilket stöd som finns i kommunen till barn och föräldrar då det finns missbruk i
familjen.
Barnens utvärdering av Bengtsson på dörren
94,5 % tyckte att dagen var givande
98,4 % tyckte att ämnet är viktigt
55,5 % skulle vilja prata med om ämnet
78,1 % tyckte inte att vi skulle gjort något annorlunda

7:ans läger – fält/AH-station
Vid terminsstart hösten 2019 anordnade folkhälsa och skolorna läger för sjundeklassare för att
tidigt bygga relationer med och mellan ungdomarna. I anslutning till lägret informerar Folkhälsa
om sitt arbete.
Elevernas utvärdering av 7:ans läger
90 % upplevde att relationerna i klassen blev bättre efter lägret
66 % upplevde att informationen var givande och rolig

3.4 Samordning och helhetssyn kring barn- och vårdinsatser (Cope)

Föräldrastöd erbjuds dels på den familjecentralsliknande verksamheten där socialförvaltningen
ingår tillsammans med barnhälsovården, mödravårdscentralen och förskolan och dels genom att
erbjuda föräldrautbildningen COPE- COmmunity Parent Education programme - en gång per termin.
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Mål 2019
Stöd till föräldrar för att förebygga eller
förhindra att problemen blir för stora
Trygga föräldrar
Fortsatt samverkan

Resultat
Under vårterminen deltog 12 stycken tonårsföräldrar i COPE
Under höstterminen deltog 12 stycken föräldrar till barn i
åldrarna 3-12 år i COPE
Familjeteamet vid IFO arbetade med beslutade stödinsatser i 95
familjer under 2019

Tidiga samordnade insatser - TSI
Representanter från socialförvaltningen och BUN har deltagit i det nätverket som
Kommunförbundet Skåne bjuder in till. De bjuder in kommuner i söder och stödjer oss i arbetet
i respektive kommun. Socialförvaltningen och BUN har representanter från olika enheter som
samlats för att kartlägga vad vi redan erbjuder på alla förvaltningar och vilken samverkan som
finns redan runt barnen. Kunskap om varandras arbete och gemensamma fokusområden är det
som bestämts att vi ska börja med. Hög skolfrånvaro är ett exempel på fokusområde som handlar
om insatser för att undvika utanförskap.

3.5 Meningsfull fritid
Vardagsrummet ungdomscafé
Ett ungdomscafé som riktar sig till unga vuxna i ålder 16-25 år startades upp i kommunens
vardagsrum i samverkan mellan socialförvaltningen/IFO, nattvandrare, EFS och svenska kyrkan.
Caféet har haft ca 15-18 besökare per tillfälle.
Biblioteket erbjuder kontinuerligt aktiviteter riktade till barn och unga. Aktiviteterna erbjuds
oftast gratis eller till en liten kostnad. Ateljén är museets kreativa verkstad - en plats för
spontankultur utan avgifter eller bokningstider. Ateljén är skapad utifrån förslag och önskemål
från barn & unga och är en plats att gå till med kompisar eller familj, för en kreativ gemensam
stund.
Lågedammsbadet arbetar aktivt för att ge barn och ungdomar möjlighet till en aktiv fritid.
Under 2019 förstärktes samarbetet med simklubbarna vilket lett till att fler barn har haft
möjlighet att aktivera sig genom simning.
Samverkansavtal gynnar många barn i kommunen eftersom det ger familjer möjlighet att besöka
Lågedammsbadet.till subventionerat pris. Samverkansavtal har tecknats med:
• ICA:s Papricaklubb ger medlemmar gratis entré på tisdagar och lördagar
• Alla kunder hos Sparbanken Skåne får 50 % rabatt på ordinarie badpriser.
Föreningslivet
Ett aktivt och levande föreningsliv är en viktig grund för att kommunen ska kunna arbeta för god
folkhälsa. Kultur och Fritid har en stödjande funktion för att möjliggöra föreningslivets
fortlevnad och utveckling. För att särskilt stimulera föreningars verksamheter för barn och unga
prioriteras barngrupper vid fördelning av bidrag.
Nya Lågehallarna är en arena som kommer att ha stor betydelse för kommunens föreningar.
Aktivitetshuset
Aktivitetshuset erbjuder barn i åldern 10-17år en öppen fritidsverksamhet 6 dagar i veckan.
Under 2019 hade verksamheten ca 8 000 besök.
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Lovverksamhet
Kultur och Fritid har under 2019 arbetat med att koordinera samtliga aktörer i kommunen som
bedriver aktiviteter för barn och unga under loven. Detta för att ge kommunens barn och unga
ett så innehållsrikt och meningsfullt utbud av lovaktiviteter som möjligt.
Med statliga bidrag kunde skollediga barn och unga erbjudas avgiftsfria sommarlovsaktiviteter.
Aktivitetshuset var samordnare och ett tiotal olika aktörer arrangerade sammanlagt över 60
aktivitetsdagar. Ca 350 barn och unga deltog i aktiviteterna.
Evenemang
Hörby Kommun genomför året runt evenemang präglade av kreativitet, gemenskap och
framtidstro. Hörby kommuns barn och unga har möjlighet att planera, utveckla och genomföra
evenemang utifrån egna visioner och önskemål. Genom feriearbete, volontärsmöjligheter och
samverkan har flera ungdomar och nyanlända flätats samman i evenemangsorganisationen för att
tillsammans lyfta och skapa attraktiva evenemang mot besökarna. Genom delaktighet i
evenemangen kan man se ungdomarnas glädje, entusiasm och utveckling bidra till ett brett
nätverk, arbetsmöjligheter och ökade förutsättningar för framtida arbete.

3.6 Samverkan i planeringsprocesser

Nedan presenteras ett urval av processer där barn har delaktiga.
Lågehallarna
Inför och under byggnationen av nya Lågehallarna fördes dialog med barn och unga som fick
möjlighet att påverka utformningen och inredning. Även Frostaskolans elevråd har funnits med
som remissinstans.
Bästa biennalen
Hörby har blivit en del av Bästa biennalen, som är en konstbiennal över hela Skåne. Utifrån ett
medborgarförslag från en 9-åring som var intresserad av graffiti har Kultur- och
Fritidsförvaltningen initierat graffitiworkshoppar och en målning på Aktivitetshusets entré, i
samarbete med Hörbys ungdomsstyrelse och Aktivitetshuset, med medel från Bästa biennalen.
Den 9-årige förslagsförfattaren var delaktig i hela processen, från idé och planering till
genomförande och utvärdering. Han har medverkat i pressträffar och presentationer av
målningen och uppmuntrat andra barn och unga att engagera sig och påverka i kommunen.
SIP – samordnad individuell plan ska upprättas av socialförvaltningen om det behövs för att den
enskilde ska få sina behov tillgodosedda och när den enskilde samtycker.
Mål 2019
Alla barn som har behov av och önskar en
SIP ska erbjudas det

Resultat
Resultatet är svårt att räkna på, eftersom erbjudandet går ut
på papper och registreras därför inte digitalt.

Nätverksmöte - I nätverksmöten samlar man de resurser som finns i den enskildes närhet.
Genom mötet kommer den enskilde och dess nätverks situation, med farhågor och
förhoppningar, bli mer framträdande och viktiga.
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4. Principen om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter
Principen om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter lyfter fram barnets rätt att bilda och
uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När
åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Artikel 12 i FN:s
barnkonvention

4.1 Inflytande inom skolan och fritidsverksamheten

På alla skolenheter finns klassråd och elevråd i olika former. Även i den reguljära undervisningen
ska varje elev barn ha ett inflytande enligt gällande styrning, varje enhet följer upp detta inom
ramen för systematiskt kvalitetsarbete.
Aktivitetshusets verksamhet utformas i nära dialog med de barn och unga som besöker
aktivitetshuset. Det betyder att kommunens barn och unga är med och påverkar innehållet i
verksamheten.

4.2 Ungdomsstyrelsen

Hörby Ungdomsstyrelse arbetar utifrån visionen om att främja ungas delaktighet i den lokala
demokratin och ska fungera som en länk mellan Hörbys unga och de politiska representanterna.
Ungdomsstyrelsen står inför utmaningar för att locka de yngre att engagera sig och arbetar
strategiskt genom evenemang och aktiviteter för att synliggöra och sprida information om
Ungdomsstyrelsens arbete. Under 2019 har ungdomsstyrelsen fokuserat på att rekrytera och
stärka styrelsen.
Ung Scen är en del av Hörby KulturKalas och planeras och arrangeras helt av
Ungdomsstyrelsen. Ung scen genomfördes framgångsrikt för tredje året i rad i maj 2019 och
lockade ca 400 ungdomar i åldrarna 12-22 år från hela Skåne.
Ungdomsstyrelsen har i samarbete med kommunen arrangerat graffitiworkshopar och i
samband med dessa varit på Frostaskolan och pratat med alla högstadieelever om workshoparna
och om Ungdomsstyrelsen.
Under 2019 har ungdomsstyrelsen medverkat i Informationskalendern UNG 19-20, gjort inköp
av Hoodies och t-shirtar med Hörby Ungdomsstyrelsens logga samt skapat öppna möten, för att
locka allmänheten.
Under hösten deltog ordförande och vice ordförande på MUCF-konferens (Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) i Stockholm, tillsammans med Kultur- och fritidschef och
kulturutvecklare.

4.3 Barns röst i utredningar

I utredningssammanhang och med hjälp av BBIC-formulären, ska barnets synpunkter utredas
och dokumenteras. I utredningsmallen återfinns återkommande en rubrik som lyder
”barnets/den unges uppfattning”. Ett arbete med att göra barnen ännu mera delaktiga i
utredningen och i vården startade 2018 bl.a. genom flera enskilda barnsamtal, under
utredningstiden, genom att göra barnen mera delaktiga i genomförandet samt utformandet av
vården m.m. Under 2019 har barnen fått bestämma var den vill träffa socialsekreteraren samt
formen för samtalet, för att öka barnets delaktighet i kontakten med socialtjänsten.
Mål 2019
Ökad kunskap om barns delaktighet och
utsatthet samt vikten av att se barnen
som rättighetsbärare

Resultat
Socialförvaltningen har arbetat aktivt för att öka kunskaperna
på området
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4.4 Funktionsstödsverksamheten

Under 2019 har nya arbetssätt införts inom funktionsstödsverksamheten:
- Funktionsstödsverksamhetens korttidsenhet har infört husmöten varje vecka där
barnen/ungdomarna är med och bestämmer kommande aktiviteter och matsedel.
- Funktionsstödsverksamheten arbetar sedan 2019 utifrån metoden tydliggörande pedagogik
enligt TEEACH-modellen.
- Kommunen anställde 2019-05-01 koordinater som ska vara ett stöd för anhöriga till
barn/ungdomar med någon form av funktionsvariation. Det är ännu för tidigt att se effekter
av denna insats.
Mål
Att alla barn/ungdomar som enligt LSSlagstiftningen har någon av insatserna
avlösarservice, ledsagarservice,
stödfamilj/korttidsvistelse, korttidstillsyn
eller kontaktperson ska ha en aktuell
genomförandeplan. Barnet/ungdomen ska
vara delaktig vid upprättande/uppföljning
av genomförandeplanen.
Genomförandeplanen ska ha
barnets/ungdomens behov och intresse i
fokus.
Att samtliga barn/ungdomar på
kommunens korttidsenhet ska ha
individuella tydliggörande scheman

Resultat
En stor del av barnen/ungdomarna som har insatsen
avlösarservice, ledsagarservice och stödfamilj avböjer
upprättande av en genomförandeplan. Gällande insatsen
kontaktperson har ca 70 % av barnen/ungdomarna som har
denna insats en aktuell genomförandeplan samt har varit
delaktiga i upprättande/uppföljning av genomförandeplanen.
Barnen/ungdomarna på korttidsenheten har aktuella
genomförandeplaner och samtliga har i mån av förmåga varit
delaktig vid upprättande/uppföljning av denna
Utifrån den enskildes behov finns för samtliga
barn/ungdomar individuellt tydliggörande schema.

4.5 OmMej

Det digitala verktyget OmMej-tjänsten är en hjälp i arbetet med att integrera barns rättigheter i
verksamheter och myndigheter. Verktyget ökar barns delaktighet både inom barnsektionen och
inom LSS utredning genom att alla barn som är läskunniga erbjuds inloggning till OmMej.
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