
LUND –
Social hållbarhet 
och barnens bästa



Varför en MR-stad? 



Nulägesanalyser folkhälsa 
och mänskliga rättigheter

• Välfärdsrapport 2017 

• Segregationsrapport 2018

• Nulägesanalys - Lund ur ett 
rättighetsperspektiv 2019

• Dialog med Lundabor, 
verksamhetsrepresentanter

• Statistik som tex Kolada, 
folkhälsoenkäter Region Skåne och 
Öppna jämförelser 

• Nationella, regionala och lokala 
styrdokument



Arbetsprocess

• Möte 1

• .. 

• Möte 2

• .. 

• Möte 3

• ..
Hållbar
konsumtion

• Demokrati: stärka dialogen med barn och säkerställa 
att det finns vägar in i den lokala demokratin så att 
barn kan uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem.

• Utbildning och lärande: Elever som riskerar att inte 
nå skolans mål ska identifieras tidigt så att rätt 
insatser och stöd kan erbjudas. 

• Levnadsvanor: ANDT, stress, fysisk aktivitet

• Arbete och sysselsättning: Barns perspektiv ska 
beaktas i familjer med långvarig arbetslöshet.

• Boende och närmiljö: Hemlöshet bland barn och 
motverka segregation (skolan)

• Jämställdhet: Flickor och pojkar ska ha möjlighet att 
göra sina livsval utan att begränsas av stereotypa 
föreställningar. 

Exempel på lokala 
behov som rör barn



Folkhälsa + Mänskliga rättigheter = 

Social hållbarhet



Arbetsprocess

• Möte 1

• .. 

• Möte 2

• .. 

• Möte 3

• ..

Kort om 
programmet • Lunds kommuns första program för social hållbarhet

• Giltighetstid 2020-2030, KF augusti 2020

• Syftet med programmet är att
• skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga 

rättigheter för alla som bor och verkar i Lund - Ett 
Lund för alla.

• inspirera andra aktörer som lärosäten, näringslivet 
och civilsamhället till samverkan och dialog om ett 
socialt hållbart Lund.

• Utgår från analyser inom folkhälsa, mänskliga 
rättigheter och segregation.

• Framtaget av en kommungemensam arbetsgrupp



Demokrati
Skapa jämlika 
möjligheter till 
delaktighet och 

inflytande

Utbildning 
och lärande 

Skapa jämlika 
förutsättningar för 

ett livslångt lärande 

Boende och 
närmiljö

Hela Lund ska leva 
och utvecklas

Levnadsvanor
Främja hälsosamma 

vanor genom
hela livet

Arbete och 
sysselsättning 

Ökad etablering på 
arbetsmarknaden

Jämställdhet 
Kvinnor, män och 
icke-binära ska ha 
samma makt att 

forma samhället och 
sina egna liv

• Uppfylla lagar och krav
• Ha god kunskap
• Inspirera till samverkan, dialog och innovation
• Arbeta transparant
• Ständigt förbättra och utveckla
• Vara en förebild

Lunds policy för hållbar utveckling

Principer

Program för social hållbarhet



Styrdokument som syftar till 
att uppnå målen i program för 
social hållbarhet. 
Styrdokumentet Barnets bästa 
berör samtliga mål och följs 
upp årligen genom kommitté 
för social hållbarhet och 
program för social hållbarhet. 



Tack för uppmärksamheten!



Strategiskt arbete 
med ungdomspolitik



Beslut

Ungdomspolitiskt program 3 årig handlingsplan 1 årig aktivitetsplan



Uppdrag

Vägledande principer 

Egenvärde och 
mervärde

Kunskapsbaserad 
ungdomspolitik

Ur ungdomars 
perspektiv

Utvecklingsområden – Vad ska vi satsa 
på?

Lika möjligheter Inflytande och delaktighet Hälsa



Handlingsplanen

Ungdomspolitiska 
programmet

Handlingsplanen



Insatserna 

Vi ska söka samarbete med andra förvaltningar i syfte att öka ungdomars möjlighet till inkludering i kommunens alla 
verksamheter. 

Låta jämlikhet, jämställdhet och inkludering genomsyra de verksamheter som riktar sig till 
ungdomar. 

Prioritering

Insats

För att börja skapa relationer i ett tidigt skede, och ge fler tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter, ska vi under 
skolloven erbjuda verksamhet för unga från 10 år. 

Insats



Fanny Holmberg

Ungdomsombud



Inflytandecafé

Ungdomsting

Elevrådsdag



Lika möjligheter

- Inflytandecafé där deltagare har 
erfarenhet av att gå eller ha gått i 
särskola. 

- Queerläger som skapar en plattform för 
HBTQIA+ personer att umgås och 
diskutera normstruktur. 

Ungdomspolitiken

Fritidsverksamheten

Lika möjligheter



Inflytande och 
delaktighet

- Elevrådsdagar för alla som är 
rådsaktiva inom Lunds kommun

- Skolbesök med workshops 

Ungdomspolitiken

Fritidsverksamheten



Hälsa

- Ungdomsting 61 med temat ”elevhälsa” 

- Arbetar med enkäter för att fastställa 
regler gällande matförtäring på 
Fritidsgårdar.

Ungdomspolitiken

Fritid LundFritidsverksamheten

”Charlies föreläsning var extremt 
bra, jag blev inspirerad och då jag 
själv lider av ångest, depression 
och psykisk ohälsa inser jag att 
jag behöver ta kontakt med 
läkare. ”

- Deltagare på Ungdomstinget



Fanny Holmberg

Ungdomsombud 

Fanny.holmberg2@lund.se

Tack för att ni lyssnade!



Samverkan för att skapa 
skolgårdar för barnens bästa 



Naturskolan i Lund 



Gröna skolgårdar 





Markentreprenad får en egen barnrättsstrateg 2019



Trädplantering Bild Babs 



Barns utemiljö är vår gemensamma nämnare  



Naturskolan i Lund, pedagogiska aktiviteter 



Ibland är barnen med….





Klostergårdskolan och 
Fäladskolan  





Samverkan mellan 
förvaltningar i dialog 







Handlingsplan för att minska plastspridning 
från syntetisk markbeläggning i Lunds kommun



Att lyssna på barnens egna perspektiv och ta hänsyn till 
barnperspektivet är ett ständigt pågående arbete. 



Flaskhalsar och visioner





Akutboende
Familjer som blir
hemlösa

Lovisa 
Meeuwisse

Anna 
Larsson



Vår erfarenhet/kompetens

• Socionomer

• Arbetat på Boendeenheten 5 år

• Boendeenheten tillhör verksamhetsområde vuxen, och vi har 
ingen specialutbildning kring arbete med barn

• Gått kurs i hyresjuridik

• Anna är Barnrättspilot sedan ca 3 år tillbaka och har tidigare 
arbetat med ensamkommande ungdomar

• Lovisa har arbetat på HVB-boende för ungdomar



Inga barn ska vräkas i Lunds 
kommun

Inga barnfamiljer ska vara 
bostadslösa eller bo på 
hotell/vandrarhem i Lunds 
kommun

Det ska genomföras intervjuer 
med barn som upplevt 
avhysning eller hemlöshet

Barnchecklistan 
implementeras och arbetet 
utvärderas under året 2020 



Varför blir en barnfamilj hemlös?

Vräkning från bostad

Anhöriginvandring

Bristande nätverk av anhöriga som kan hjälpa till 

Tillfälliga/korta andrahandskontrakt

Flytt från annan kommun utan att ha en ordentlig boendelösning



Skulder
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Vandrarhem

Hotell

Hotellägenhet

Hus som hyrs ut i 
hotellverksamhet



Kommunikation

• Försöker att planera för 
att det ska bli smidigt 
att ta sig från boende 
till skola/förskola

• Närhet till allmänna 
kommunikationsmedel

Utrymme

• Rimlig storlek på 
boenderum i relation 
till antal 
familjemedlemmar

• Rimligt antal toaletter, 
badrum, köksutrymme

Miljö

• Andra personer boende 
på samma akutboende

• Bra standard 

Service

• Tvättmöjligheter

• Frukost

• Personal

• Posthantering



Barnintervjuer

”En del andra familjer 
flyttar, men vi har bott 
där ett år nu och inget 
har hänt. Man blir glad 
för de andra, men det 
är också jobbigt att vi 

inte flyttar själva”

”En gång hade 
jag med en 
kompis till 

vandrarhemmet 
för att jag skulle 

hämta en grej, då 
fick vi en 

utskällning av 
personalen”

”När jag 
kommer 
hem från 
skolan så 

bara sitter 
jag”

”Mina 
kompisar 
kan inte 
sova över” 

”Det bor inga andra 
barn på hotellet och 

ingen bor där så 
länge. Det är nya 
människor hela 

tiden. Vi kan inte gå 
och leka hos våra 

kompisar. De bor så 
långt bort”

”Jag var 
tvungen att gå 
upp klockan 6 
och fick åka 
tåg och buss 
till skolan”

”Rummet är 
litet och finns 
inte plats att 

vara ifred, det 
blir svårt när 
man ska göra 

läxor”

”När vi bodde på hotell så 
bodde alla på olika våningar. 

Mamma och de yngsta 
syskonen hade ett rum och vi 
andra syskon var i två andra 
rum. Man fick gå och knacka 

på hos varandra när man 
skulle säga något”

”Grannen som bor 
mitt emot klagar 
mycket om vi låter 
i korridoren. Men 
vi leker bara”



Ibland lång pendling 
till och från 

skola/förskola

Sämre möjligheter 
till ”egen tid” och 

läxläsning

Behöva dela 
gemensamma 

utrymmen med 
andra 

familjer/personer

Inte kunna ta hem 
kompisar

Boenderegler som 
inte är anpassade till 

barn

Konflikter i familjen Känsla av skam

Problem med 
folkbokföring och 

postgång samt 
problem relaterade 

till detta

Inte ett hem

Ingen plats för 
sina egna saker



2018

Diakonins årliga jularbete

Varje år skänker Lunds 
invånare julklappar till de 
hemlösa barnen

Vi åker ut till barnen dagarna 
innan julafton

2019



Mer information kring ämnet

• ”Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkning och hemlöshet”. 

Barnombudsmannens rapport 2018

• ”Bostadsbristen” – SVT play, Uppdrag granskning om hemlösa familjer

• https://www.sydsvenskan.se/2018-02-11/ovisst-liv-pa-hotell-var-

mardrom-for-hemlos-barnfamilj reportage Sydsvenskan från en tidigare 

familj som bodde i hotellägenhet

https://www.sydsvenskan.se/2018-02-11/ovisst-liv-pa-hotell-var-mardrom-for-hemlos-barnfamilj


Maskrosbarn
i Skåne



Presentation

• Julia Arvidson – Malmöansvarig

• Amira El Said – Lokalt ansvarig 

stödverksamhet



”Vi träffades i början på gymnasiet och det visade sig att vi hade liknande bakgrund och upplevelser. 

Tillsammans bestämde vi oss för att starta organisationen Maskrosbarn för att  försöka se till att inget barn ska 

behöver möta det bristande stöd som vi upplevt.”

Therése Eriksson och Denise Madsen, grundare av Maskrosbarn



Maskrosbarns vision

Alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående 

individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.



• 15 års arbete med stöd till målgruppen

• Missbruk, psykisk ohälsa, våld

• 24 anställda och närmare 100 engagerade

• Kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö

• Möter omkring 100 barn i veckan

• 9 olika stödverksamheter 

• Rikstäckande och lokalt stöd

• Föreläsningar och utbildningar

• Påverkan tillsammans med ungdomarna

• Rapporter

• Samarbete med kommuner/myndigheter

• Remissinstans

Organisation Stödverksamhet Påverkansarbete



• Missbruk, psykisk sjukdom

• Flertalet av barnen vi möter utsätts för 

psykiskt våld 

• 50% av barnen vi möter utsätts för 

fysiskt våld – varav ca. 13% utsätts för 

sexuella övergrepp  

• Egna symtom/konsekvenser

• Att bli sedd som ett problem

Barnen vi möter



Få kunskap om sin situation och sina 

rättigheter.

Skapa en egen identitet, skild från 

föräldrarnas och rollen i familjen.

Skapa meningsfulla relationer.

Forma sin egen framtid och vara en del av 

samhällslivet.

Maskrosbarn strävar efter 

att barnen i målgruppen ska…



Våra tre grundprinciper

LångsiktighetIdentifikationFrivillighet



Maskrosbarns stödverksamhet
Läger Chatt Coach

Stödsamtal Barnombud Ungdomsgård



* Källa: Nka Barn som anhöriga 2015:8

• Ca 500 000 barn i Sverige har minst en förälder 

som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

• Vuxnas missbruk och ohälsa leder till att barn far 

illa.

• Barnen riskerar att ärva sina föräldrars ohälsa. 

Mycket utsatt grupp som behöver stöd.

• Vuxna barn till personer med missbruk/psykisk 

ohälsa kostar samhället 35 miljarder årligen. *

Varför är det viktigt



Frågor?



Håll er uppdaterade om vad 
som händer!
Följ oss på sociala media.

Instagram: maskrosbarn.org
Facebook: Maskrosbarn



Tack! Julia Arvidson
@MASKROSBARNORG I  JULIA@MASKROSBARN.ORG



Mänskliga rättigheter för barn med 

funktionsnedsättning  - fokus 

delaktighet och inflytande

Martina Holmgren – Utvecklingsstrateg, Mänskliga Rättigheter

Emma Melander Borg – Utvecklingsstrateg Funktionsrätt

Länsstyrelsen Skåne



Barnkonventionen – en del av de mänskliga rättigheterna

54 artiklar: 42 rör barns rättigheter, övriga är riktlinjer för 

stater som anslutit sig till Barnkonventionen.

4 grundprinciper: de ”glasögon” genom vilka övriga artiklar 

ska läsas.

• Artikel 2 – lika rättigheter och ickediskriminering

• Artikel 3 – barnets bästa

• Artikel 6 – rätt till liv, överlevnad och utveckling

• Artikel 12– rätt att göra sin röst hörd och till delaktighet och 

inflytande

Barnkonventionen är hel och odelbar. 

Alla rättigheter hänger ihop. 



Funktionsrättskonventionen – en del av de 
mänskliga rättigheterna

• Funnits sedan 2006 – gäller i Sverige 
sedan 2009.

• Hela det offentliga ska respektera, 
främja och säkerställa rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 

Artikel 7 handlar om rättigheter för barn 
med funktionsnedsättning. 

• I artikeln fastslår FN att alla barn med 
funktionsnedsättning har rätt att fullt 
ut åtnjuta alla mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter på lika 
villkor som andra barn.



Rättigheter för barn med funktionsnedsättning

Vad säger Barnkonventionen?

Centrala bestämmelser för barn med 

funktionsnedsättning:

Artikel 2 – rätten till icke diskriminering

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

Ingen får diskrimineras. (specifik hänvisning till 

funktionsnedsättning)

Artikel 23 – funktionsnedsatta barns rättigheter 

och behov

Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv och att delta i 

samhället på lika villkor.

Samt rättigheter som handlar om inflytande, 

utbildning, identitet, lek, kultur, fritid och vila, att 

må bra, information, familj och skydd, dvs. övriga 

artiklar i Barnkonventionen.

Vad säger 
Funktionsrättskonventionen?

Central bestämmelse för barn med 

funktionsnedsättning:

Artikel 7 – barn med funktionsnedsättning

Staterna ska säkerställa att barn med 

funktionsnedsättning har tillgång till alla 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 

Inkluderar principer om barnets bästa och barns 

rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som berör 

dem.

Barnrättsperspektivet finns i allmänna principer 

som ska ligga till grund för hela tolkningen av 

konventionen (artikel 3) och artikel 4.3 som lyfter 

fram barns aktiva involvering. 

Samt rättigheter som handlar om skydd mot våld, 

identitet, hem och familj, utbildning och kultur och 

fritid. 

. 



Delaktighet för barn med funktionsnedsättningar – hur ser 
det ut?

Bestämmelserna i barnkonventionen 

har inte införlivats i tillräcklig 

omfattning, bristerna är tydligast i 

fråga om principen om barnets 

bästa och barnets rätt att få 

uttrycka sina åsikter.

- För barn med 

funktionsnedsättningar innebär 

det att barnets röster och därmed 

erfarenheter om sin situation  

sällan får genomslag i 

beslutsprocesser som rör barnet.

- Barn med omfattande 

funktionsnedsättningar i 

kombination med kommunikativa 

svårigheter kommer ännu mer 

sällan till tals. 

Barnombudsmannens rapport Respekt 

(2016) visar att:

- Barn med funktionsnedsättningar ofta 

inte får möjlighet att vara med och 

påverka beslut som rör deras vardag

- Barnen inte sällan möts av en omgivning 

som är överbeskyddande, 

marginaliserande och fördomsfull

- Det finns brister i kunskapen om 

barnkonventionen och 

funktionsnedsättningar

- Brister i att ge information till barn med 

funktionsnedsättningar om de 

rättigheter de har enligt barnrätts- och 

funktionsrättskonventionen



Delaktighet för barn med 
funktionsnedsättning – vad säger 
Funktionsrättskonventionen om detta?

Individnivå

- I alla åtgärder som rör barn med 
funktionsnedsättning ska barnets 
bästa komma i främsta rummet.

- Barn får fritt uttrycka sina åsikter i 
alla frågor som rör dem och att de 
erbjuds stöd anpassat till 
funktionsnedsättning och ålder.

Struktur/samhällsnivå

- …nära samråda med och aktivt 
involvera personer med 
funktionsnedsättning, däribland barn 
med funktionsnedsättning, genom de 
organisationer som företräder dem



Stödmaterial för ett inkluderande barnrättsarbete

• MFD:s stödmaterial för ett inkluderande 
barnrättsarbete är utformat för att vara ett 
komplement till de material och verktyg som 
samhällsaktörerna redan har tagit fram och 
använder i sitt barnrättsarbete.

• Stödet vill synliggöra att om ett 
ärende/projekt/fråga/område berör barn, så 
berör det också barn med funktionsnedsättning 
samt att förstå att förutsättningar och behov hos 
gruppen barn med funktionsnedsättning kan 
skilja sig åt från jämfört med andra barn.

• Stödet är utformat för att användas tillsammans 
med befintliga material såsom prövningar av 
barnets bästa, barnkonsekvensanalyser och 
barnchecklistor.

• Genom att använda hela eller delar av stödet 
kommer analyser och resultat visa hur ett 
ärende/projekt/beslut påverkar olika barn olika. 



OMRÅDE STÖDFRÅGOR TÄNK PÅ OCH LÄNKAR

RÖSTER/

SYNPUNKTER
• Ska åsikter från en grupp barn tas in direkt? Hur 

ska urvalet av barn göras? Kommer urvalet att 

ge barn med funktionsnedsättningar möjlighet 

att komma till tals? 

• Ska barns åsikter tas in indirekt? Granska det 

utvalda materialet: Går det att utläsa om barn 

med funktionsnedsättning har fått komma till 

tals?

• Ska ett enskilt barn höras? Tänk på att utöver 

andra parametrar så som ålder och mognad, 

kan barnets funktionsförmåga påverka både val 

av metod och själva genomförande. Barnets 

funktionsförmåga är aldrig ett skäl till att inte 

höra barnet.

Behovet av riktade 

undersökningar/intervjuer med 

barn med funktionsnedsättningar 

(då dessa inte alltid kan urskiljas 

större undersökningar som 

genomförs).

Tänk på att få 

enkäter/undersökningar riktar sig 

till särskolan = kunskapsluckor.

Om många barns åsikter ska tas 

via enkäter, säkerställ att 

funktionsnedsättning finns med 

som bakgrundsvariabel för att 

synliggöra dessa barns åsikter, 

behov och förutsättningar. 

Länkar till hjälp med tillgänglighet 

och metoder



Diskussionsfrågor

1. Hur arbetar ni med delaktighet och 
inflytande för barn med 
funktionsnedsättning idag?

2. Hur kan vi utveckla arbetet för att 
involvera barn med 
funktionsnedsättning?



Var hittar jag mer information – några tips

- Funktionshinderspolitiken – regeringens webbplats https://www.regeringen.se/regeringens-
politik/funktionshinder/

- FN:s konvention om rättigheter för personer medfunktionsnedsättning – MFD:S webbplats -
http://www.mfd.se/delaktighet/fns-konvention/

- Barnrättskommitténs allmänna kommentar om barn med funktionsnedsättning

- Quiz om barn med funktionsnedsättning - https://minarttigheter.typeform.com/to/nfexpB

- Kunskapsstöd om delaktighet för barn med funktionsnedsättningar -
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/utbilda-och-
informera/lyssna-pa-oss/

- Barnombudsmannens årsrapport Respekt om barn med funktionsnedsättning (2016)

- Rapport Allmänna Barnhuset om barn med funktionsnedsättning och utsattheten för våld och 
kränkningar (2015)

- Barnkonventionen https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/

- Barnombudsmannen: Barnrätt i praktiken https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/

- Praktisk handbok i ungas inflytande Lunds kommun -
https://ungilund.se/globalassets/ungilund/metodmaterial-ungdomspolitik-2017tryck.pdf

- Metodstöd, material, utbildningar m.m. - SKR

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/
http://www.mfd.se/delaktighet/fns-konvention/
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-kommentarer/ak-09-rattigheter-for-barn-med-funktionsnedsattningar.pdf
https://minarttigheter.typeform.com/to/nfexpB
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/utbilda-och-informera/lyssna-pa-oss/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/arsrapporter/respekt-2016/
http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/om-barn-med-funktionsnedsattning-i-sverige-och-deras-utsatthet-for-vald-och-krankningar/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/
https://ungilund.se/globalassets/ungilund/metodmaterial-ungdomspolitik-2017tryck.pdf
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html


Tack!
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