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Sammanfattning

I ärendet beskrivs inriktningen för den årliga handlingsplanen för fritidsförvaltningens
övergripande barnrättsarbete.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden godkänner handlingsplanen.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2022-02-08
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2022-02-17
Fritidsnämnden 2022-02-24

Ärendet

I mars 2021 beslutade fritidsnämnden dels att barnkonsekvensanalyser ska genomföras på alla
ärenden som initieras internt av fritidsförvaltningen och fritidsnämnden dels att en
handlingsplan för förvaltningens övergripande barnrättsarbete ska tas fram årligen. Fokus för
2021 års handlingsplan har varit implementeringen av barnkonsekvensanalyser i
ärendeprocessen. En annan aktivitet var att undersöka formerna för ett barnrättspår på
förvaltningen. Ett barnrättsspår etablerades under hösten 2021.
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Syftet med barnrättspåret är att utveckla barnrättsarbetet på ett förvaltningsövergripande plan
varför spåret består av representanter från varje avdelning. Syftet är även att öka kunskapen och
samarbetet kring barnrätt inom förvaltningen, att förbättra möjligheten att arbeta på tvären med
dessa frågor samt att bredda och få fler medarbetare att känna ägandeskap över
barnrättsfrågorna. Spåret ska bidra till en förflyttning och intensifiering av förvaltningens
barnrättsarbete. Från och med i år, 2022, kommer den årliga handlingsplanen för förvaltningens
övergripande barnrättsarbete vara kopplad till spåret.
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Under 2021 har barnrättspåret identifierat utvecklingsbehov inom strategiskt lyssnande samt
förvaltningens resursfördelning ur ett barnrättsperspektiv som kommer ligga till grund för 2022
års handlingsplan.
Strategiskt lyssnande och fritidsförvaltningens resursfördelning ur ett
barnrättsperspektiv
Med temat strategiskt lyssnande vill spåret utveckla förvaltningens arbete med att lyssna till
barn och unga och göra barn och unga delaktiga i processer och beslut som rör barn. Ett särskilt
fokus kommer att ligga på de barn och unga (och deras röster och perspektiv) som inte alls, eller
i mindre utsträckning, deltar i nämndens utbud. Spåret kommer undersöka möjligheten att
utveckla en strategi för hur förvaltningen involverar och lyssnar till barn och unga.
Inom förvaltningen finns förhållandevis god kunskap om vilka grupper av barn och unga vars
rättigheter (exempelvis artikel 6 och artikel 31) behöver stärkas. Barn och ungas deltagande i det
offentligt subventionerade fritidsutbudet liksom barn och ungas hälsosituation är inte jämlik.
Det finns därtill normer inom den offentliga fritidssektorn som resulterar i att vissa
fritidsintressen och anläggningar prioriteras på bekostnad av andra. Med temat
fritidsförvaltningens resursfördelning ur ett barnrättsperspektiv vill spåret undersöka,
genom exempelvis fördjupade analyser/kartläggning, hur förvaltningen kan utveckla arbetet med
att jämna ut faktiska ojämlikheter avseende barn och ungas fritids- och hälsosituation.
Utöver ovanstående kommer förvaltningens barnrättsamordnare även under 2022 fortsätta med
implementeringsarbete av barnkonsekvensanalyser i ärendeprocessen. Därtill kommer
förvaltningen att arbeta med resultaten från forskningsstudien Tid för förändring – det är känt sedan
gammalt - En studie av förutsättningarna för att beakta barnkonventionen i Malmö stads verksamheter där
fritidsförvaltningen ingått som en av sju förvaltningar. Studien är ett samarbete mellan Malmö
stad och Lunds universitet och utvärderar tillämpningen av barnkonventionen i stadens
verksamheter.
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