Dnr 2020/016

BARNBOKSLUT
2020

Beslut i tekniska nämnden 2021-02-18, §

Inledning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-29 § 97, att inrätta barnbokslut i Hörby kommun. Varje
nämnd ska lämna en årlig rapport i samband med årsredovisningen.
Hörby kommun sammanställer ett årligt 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.
Barnens bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Varje barn har rätt att utrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets
åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Tekniska nämndens barnbokslut 2020
Största delen av tekniska nämndens verksamhet berör samtliga invånare i kommunen och även
barnen. Av det som tekniska nämnden har genomfört under året kan särskilt nämnas följande.
Barnperspektivet i trafiken
Barn vistas ofta oskyddade i trafiken och därför genomför tekniska nämnden åtgärder i syfte att
öka trafiksäkerheten för den trafikantgruppen.
Tekniska nämnden har genomfört åtgärden med en flyttning av gång- och cykelväg genom
Älvdalsskolans område som numera separerar skolans barn och allmänheten. Åtgärden förväntas
ge en positiv effekt på trafiksäkerheten i synnerhet för barn som vistas i oskyddade i trafiken.
Barnperspektivet för lekplatser
Tekniska nämnden har även genomfört en omfattande upprustning genom att EU-anpassa
kommunens lekplatser på skolor och förskolor, vilket medför en ökad säkerhet för barnen på
lekplatserna.
Plan över förebyggande insatser för att förbättra situationen för alla barn/ungdomar
Några av kommunens allmänna lekplatser kommer att upprustas 2021 bland annat Bostället och
Satserup.
Upprustning av gång- och cykelvägen f d banvallen Hörby-Kristianstad. kommer att genomföras
2021.
Inom verksamhetsområde fastighet pågår en kontinuerlig upprustning av ute- samt innemiljön på
skolor och förskola.
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