Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Mall för redovisning av medel beviljade till insatser för
jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet
och nationella minoriteter
Utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter beslutade vid
sammanträde i februari 2018 om att bevilja medel för insatser inom ovan
nämnda områden.
Vid vilken nämnd har utvecklingsarbetet bedrivits?
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Utvecklingsarbetets namn:
Program för barnets rättigheter i stadsutveckling

program för barnets rättigheter i stadsutveckling

Utvecklingsarbetets måluppfyllelse
Program för barnets rättigheter i stadsutveckling har under 2018 engagerat
representanter från ca 20 aktörer från Malmö stad, idéburen sektor, privat
sektor och akademi. Följande aktiviteter har genomfört under året:
- två utbildningstillfällen i barnrätt
- fem medskapande workshops med medverkande från idéburna och
offentliga sektorn samt akademi.
- Dialogarbeten med barn angående Amiralsstaden samt Lokstallarna
- Kunskapsallians kring utvecklad samverkan
- Referensgruppsmöten med barnrättsexperter från Malmö stad och
Rädda Barnen
- Avstämningar och dialoger för utvecklad samverkan
En vägledning, tidigare kallad program, är under framtagande. Vägledningen
kommer att bestå av en webprodukt och en kort sammanfattning i
pappersform. Eftersom arbetet utvecklats successivt och processen involverat
många aktörer, behövs ytterligare tid för att sammanställa och producera själva
produkten. Tack vare det arbete som utförts under året, finns det ett rikt
underlag och material att utgå ifrån. Utvecklingsarbetet har i vissa avseenden
omfattat mer än vad som beskrevs i själva ansökan. Till exempel har fem
medskapande workshopar genomförts istället för fyra, och utöver det tänkta
dialogarbetet i Amiralsstadens geografi, har ytterligare dialogarbeten med barn
inom Lokstallarnas geografi genomförts. Vidare har de samarbeten som
påbörjats under 2018 lett till att arbetet kommer att fortsätta och
vidareutvecklas under 2019.
Följande är klart än så länge avseende arbetet 2019: Samordnaren från
arbetsmarknads-och socialförvaltningen kommer att fortsätta facilitera
utvecklingsarbetet på del av sin tjänst under 2019. Aktörer i Lokstallarnas och
Amiralsstadens geografier kommer att fortsätta utveckla samverkan kring barns
involvering. Den 15 januari 2019 genomfördes ett seminarium kring barns
ARBETSMARKNADS- OCH
SOCIALFÖRVALTNINGEN
205 80 Malmö
Besöksadress: Kungsgatan 13
Telefon: 040-34 62 62
E-post: asf@malmo.se
www.malmo.se

2 (3)

involvering i stadsutveckling. Där presenterades involveringsarbeten i
Amiralsstaden och Lokstallarna. Fortsatt arbete diskuterades. 62 personer från
förvaltningar i Malmö stad, idéburen sektor, privat sektor samt akademi deltog.
Utvecklingsarbetet Program för barnets rättigheter i stadsutveckling har en tydlig
koppling till Malmö stads utvecklingsplan för barns rättigheter, bland annat
genom att utveckla metoder och arbetssätt för att arbeta med barnets
rättigheter i stadsutveckling samt genom samverkan och samordning såväl inom
Malmö stad som mellan Malmö stad och externa aktörer. Ytterligare en
koppling till utvecklingsplanen är att arbetet leder till gemensamt lärande och
synergieffekter.
Arbetet med barnets rättigheter i stadsutveckling har bland annat lett till
följande effekter för de barn som medverkat i dialoger och involveringsarbeten:
- Barn har skapat en relation till det aktuella området, besöker området på
sin fritid och känner sig trygga i området.
- Barnen har fått mer kunskap om Malmö och samhällsplanering.
- Barnen har fått möjlighet att praktisera demokrati.
- Barnen har blivit bekräftade från det omgivande samhället genom till
exempel utställningar i offentlig miljö, film, kontakt med involverade
aktörer.
- Genom att medverka i processer över längre tid har barnen haft
möjlighet att reflektera samt utveckla och fördjupa sina synpunkter och
idéer.
Aktörer som medverkat beskriver bland annat följande positiva effekter:
- Betydelsen av att många olika aktörer medverkar tillsammans - från
början, redan i barnrättsutbildningarna, och vidare genom hela
processen. På så sätt är många perspektiv, erfarenheter och kunskaper
med i arbetet, vilket leder till synergieffekter och gemensamt lärande.
- Välplanerad process som bygger relationer och tillit och samlar
kunskap.
- Kompetensresurs till det konkreta dialogarbetet med barn.
- Möjligheter till metodutveckling i det fortsatta arbetet
- Möjligheter att hitta former för kontinuerlig samverkan inom ramen för
ordinarie verksamheter.
Hur har utvecklingsarbetet förankrats i den aktuella nämnden
/bolaget/föreningen?
Arbetet har förankrats i den egna nämnden på följande sätt:
- Representanter i förvaltningen har bjudits in att medverka i arbetet.
- Förvaltningens barnrättsstrateg samt avdelningens kontaktperson i
barnrättsfrågor har medverkat i referensgruppen.
- Avdelningens kontaktperson i barnrätt har medverkat som
dialogpartner.

3 (3)

-

Tjänstepersoner från förvaltningen har medverkat i
barnrättsutbildningar samt workshops.
Kontinuerliga avstämningar och uppdateringar med chef har ägt rum.
Lärdomar och nya kunskaper tas vidare till andra samverkansprocesser.

Utöver detta har arbetet förankrats i ytterligare förvaltningar samt idéburen
sektor, privat sektor och akademi genom uppsökande möten, medverkan i
barnrättsutbildningar, medverkan i workshops, planeringsmöten, samt praktisk
tillämpning.
På vilket sätt har tidigare erfarenheter från arbetet med jämställdhet,
antidiskriminering och barnrätt använts i utvecklingsarbetet?
Utvecklingsarbetet har tagit tillvara tidigare erfarenheter från barnrättsarbete i
förvaltningar i Malmö stad, samt från aktörer inom idéburna sektorn. Genom
att arbetet har involverat många aktörer, har vi också haft många perspektiv och
erfarenheter med oss in i arbetet. Detta har skett bland annat genom
regelbundna avstämningar med referensgruppen och genom de medskapande
workshoparna, där samtliga medverkande aktörer har bidragit med sina
erfarenheter och sin kompetens. Tack vare det ambitiösa arbete som alla
medverkande har utfört, har vi tillsammans ett rikt material och ny gemensam
kunskap. Inom kort kommer vi också att ha en gemensam produkt som
behandlar barnets rättigheter i stadsutveckling.
Hur kommer nämnden att tillvarata de erfarenheter som gjorts i
samband med utvecklingsarbetet?
Utvecklingsarbetet faller väl in under det nämndsmål som är beskrivet i
målområde 8A: Arbetsmarknads- och socialnämnden ska aktivt bidra i
samhällsplaneringen och särskilt fokusera på att säkerställa perspektivet kring
en socialt hållbar stad. Genom att enheten för social hållbarhet har samordnat
arbetet från början, finns kunskap samlad i förvaltningen. Lärdomar kring det
pågående arbetet kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med
barnets rättigheter i stadsutveckling. Lärdomarna kommer också att tas tillvara i
andra pågående samhällsplanerings- och stadsutvecklingsprocesser som
förvaltningen medverkar i. Andra aktörer som medverkat i arbetet har också
gjort värdefulla erfarenheter, vilket i sin tur innebär att den samlade kunskapen i
Malmö har höjts. Fortsatt samverkan kan därför ha ett annat utgångsläge, som
innebär en gemensam utveckling av social hållbarhet i samhällsplanering i
Malmö.
Vilket är resultatet i förhållande till utvecklingsarbetes budget:
Arbetsmarknads- och socialnämnden /förvaltningen beviljades 202 000 kr för
detta utvecklingsarbete. Preliminärt bokslut visar att vi har använt ca 194 000
kr. Alla planerade budgetposter har använts. Kostnaderna för budgetposterna
har blivit något lägre än beräknat.
Underskrift ansvarig chef:
Jonas Magnusson
Nämndens svar skickas till: anders.p.eriksson@malmo.se

