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Inledning 

Du är på väg att läsa Söderhamns kommuns barnbokslut för år 2021. 

Syftet med barnbokslutet är att det ska fungera som ett underlag för 

att skapa en bättre situation för barnen i Söderhamns kommun.  

Vidare ska barnbokslutet belysa om barnen i Söderhamn har fått det 

bättre eller sämre under året, samt beskriva vad som har gjorts och 

vilka beslut som har fattats under året som påverkar barn och unga i 

Söderhamn.  

 

Upplägg 

Barnbokslutet har följande upplägg: 

1. Först ges en sammanfattning av hela dokumentet som 

beskriver de övergripande slutsatserna från bokslutet. 

2. Redovisning av ett antal nyckeltal som på ett kvantitativt vis 

belyser hur situationen ser ut för barn och unga i Söderhamn 

jämförbart med andra kommuner.  

3. Utifrån barnkonventionens fyra grundläggande principer 

redovisas verksamhetsberättelser från olika kommuner inom 

verksamheten.  

4. Vi redovisar ett antal slumpmässigt utvalda beslut som fattats 

inom olika nämnder under år 2021 som har direkt eller 

indirekt påverkan på barnen i Söderhamn.  

 

Underlag 

Barnbokslutet bygger på insamlad information från verksamheternas 

årsredovisning år 2021 samt dialog med representanter från 

verksamheter i kommunen som arbetar med målgruppen barn och 

unga. Barnbokslutet har som ambition att vara så kärnfullt som 

möjligt men garanterar inte en heltäckande beskrivning av allt som 

har skett under året som kopplas till barn och unga.  
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Sammanfattning 

År 2021 har inneburit en försämrad tillvaro för barnen i Söderhamns 

kommun. Restriktionerna i och med covid-19 har fortsatt haft en stor 

påverkan, trots att stor omställning har skett inom verksamheterna. 

Barn och unga har inte fått tillgång till det utbud av verksamhet som 

de normalt sett är vana till, vilket i sin tur generellt sett har försämrat 

deras tillvaro. Likaså ses stora utmaningar i koppling till bland annat 

barn i utanförskap och skolsegration, som fortsätter i negativ 

utveckling. Detta trots att mycket ansträngningar sker i 

verksamheterna för att hantera dessa utmaningar.  

Sammanställningen av nyckeltal visar att 9 av 12 nyckeltal har en 

negativ trend från senaste mätvärdet till året innan. Det är något fler 

indikatorer med negativ trend än år 2020. Av de 10 nyckeltal som 

jämförs med liknande kommuner har Söderhamns kommun ett 

bättre utfall i 4 av 10 nyckeltal, vilket är en försämring från 7 av 10 år 

2020. 

De två enskilt största utmaningarna i framtiden för att skapa en bra 

tillvaro för alla barn och unga i Söderhamn är ökande utanförskap 

samt skolsegregationen och skillnader i betygsresultat som det 

medför. Dessa två utmaningar är tätt sammanvävda och har vuxit i 

omfattning under år 2021. För att kunna hantera utmaningarna 

framöver krävs ännu starkare och sömlös samhandling mellan 

aktörer inom och utom kommunen och långsiktiga lösningar som 

fokuserar på förebyggande arbete och tidiga insatser. Central 

samordning ses som en viktig åtgärd för att skapa bättre 

förutsättningar att efterleva Barnkonventionen.  

Ett slumpmässigt urval av beslut under år 2021 visar att merparten av 

utvalda beslut gynnar barn och unga i Söderhamn. Detta är dock 

svårbedömt i och med att det saknas barnkonsekvensanalyser på 

samtliga beslut.  
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Situationen för barn och unga i Söderhamn - i siffror 

 

Nedan ges en beskrivning av de senaste siffrorna för väsentliga 

nyckeltal. I de flesta fall finns dessvärre inte uppdaterade siffror för år 

2021. Kommentarerna baseras på de senaste tillgängliga siffrorna.  

Jämförelser sker med medelvärdet bland liknande kommuner med 

samma socioekonomiska struktur och medelvärdet i alla kommuner. I 

statistikdatabasen Kolada har Rådet för kommunala analyser (RKA) 

sammanställt ett antal kommuner som år 2020 hade samma 

socioekonomiska struktur som Söderhamn. Dessa är Bollnäs, 

Hultsfred, Kramfors, Mellerud, Olofström, Säffle och Töreboda. 

 

Ekonomisk utsatthet: Oktober 2021 var det totalt 286 hushåll i 

Söderhamns kommun som haft försörjningsstöd 13 månader eller 

längre. Av dessa 286 hushåll har 111 hushåll barn under 18 år, det vill 

säga 39%. 29 hushåll har 4 barn eller fler, totalt är det 318 barn som 

ingår i dessa 286 hushåll.  
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Antalet verkställda vräkningar som 

berör barn visar en negativ trend. 

Utfallet är högre jämfört med 

liknande kommuner. Siffran år 

2021 i Söderhamn är 23,6. Det är 

önskvärt med en så låg siffra som 

möjligt. 
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Pedagogisk omsorg och utbildning 

  

 

  

 

Personaltäthet förskola: Kommungenomsnittet för förskolan är 5,1 

barn per pedagog vilket är en förbättring med 0,4 procentenheter 

jämfört med år 2020 och nivån har inte uppnåtts någon gång sen år 

2014. Riksgenomsnittet i Skolverkets mätning 2019 var 5,2 barn per 

pedagog.  
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Andelen inskrivna barn i förskola 

och pedagogisk omsorg är lägre än 

liknande kommuner. Trenden är 

negativ. Siffran år 2020 i 

Söderhamn är 85,9. Det är önskvärt 

med en så hög siffra som möjligt. 

 

Förskolläratätheten är högre i 

Söderhamn jämfört med liknande 

kommuner och är lika med 

medelvärdet i Sverige. Trenden är 

negativ. Siffran år 2020 i 

Söderhamn är 12,6. Det är önskvärt 

med en så hög siffra som möjligt. 

 

Behörigheten till yrkesprogram 

visar en negativ trend under år 

2021, och jämfört med liknande 

kommuner är resultatet sämre. 

Siffran år 2020 i Söderhamn är 78,7. 

Det är önskvärt med en så hög 

siffra som möjligt.  
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Gymnasiebehörighet per skola årskurs 9 
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När denna årskurs gick ut årskurs 8 

under vårterminen var 

gymnasiebehörigheten 64%. På en 

termin har den förbättrats till 74%. 

30 elever saknar ett till godkänt 

betyg för behörighet till gymnasiet. 

Skillnader mellan skolorna: lägst 

Bergviksskolan 66%, högst Vågbro 

91%. För elever med modersmål 

svenska var andelen 81%, annat 

modersmål 56%. Detta är en 

förbättring från när de gick ut 

årskurs 8.  

 

Andelen elever i årskurs 6 som 

nådde gymnasiebehörighet var 79% 

höstterminen 2021. Vi har stora 

skillnader mellan skolorna. Lägst 

gymnasiebehörighet på Mo skola 

med 56% och högst Trönö 100%. 

För elever med modersmål svenska 

var gymnasiebehörigheten 82%, 

elever med annat modersmål 69%. 

Skillnaderna minskar vilket kan vara 

ett tecken på att satsningen på 

språk och kunskapsutvecklande 

arbetssätt börjar ge resultat.  

 

Andelen som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen 

sjunker. Söderhamns kommun 

presterar något sämre än 

medelvärdet i riket. Jämfört med 

liknande kommuner är utfallet 

bättre. Siffran år 2021 i Söderhamn 

är 72,1. Det är önskvärt med en så 

hög siffra som möjligt. 
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Frånvaro: På ELOF (Elever med lång oroande frånvaro) har insatser 

för 50 elever genomförts under år 2021, vilket är cirka 15% av det 

totala antalet elever. Förra året genomfördes insatser för 40-45 

elever.  

 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA): Under år 2021 har totalt 140 

ungdomar haft insats från KAA. De vanligaste orsakerna till 

inskrivningen hos KAA är ”avhopp från introduktionsprogram” och 

”avhopp från nationellt program”.  
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Andelen elever som får en examen 

eller ett studiebevis inom 4 år 

sjunker och skiljer sig negativt 

jämfört med liknande kommuner 

och riket i stort. Siffran år 2021 i 

Söderhamn är 68,8. Det är önskvärt 

med en så hög siffra som möjligt. 

 

Andelen elever som känner sig 

trygga i skolan sticker ut positivt 

sätt jämfört med liknande 

kommuner och övriga riket. Siffran 

år 2021 i Söderhamn är 81. Det är 

önskvärt med en så hög siffra som 

möjligt.  
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Elever som deltar i kulturskola: 540 unika elever deltog i 

Kulturskolans aktiviteter läsåret 20/21, jämfört med 587 unika elever 

läsåret innan. Cirka 600 av dem är i åldrarna 0–16 år. Kulturskolans 

arbete med KULAN (Kultur i skolan) -projekt har nått 2101 barn/elever 

läsåret 20/21. Detta att jämföra med läsåret innan då de nådde 2522. 

1697 elever har nåtts i grundskolan, fritidsverksamhet, särskola. 414 

barn i förskolan. 
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Söderhamns kommun har en högre 

andel elever i musik- eller 

kulturskola jämfört med liknande 

kommuner och riket i stort. Siffran 

år 2020 i Söderhamn är 16,5. 

Trenden är positiv för första 

gången sedan år 2016. Det är 

önskvärt med en så hög siffra som 

möjligt.  

 

Söderhamns kommun har ett lägre 

antal barnbokslån jämfört med 

liknande kommuner och riket i 

stort. Trenden är negativ. Siffran år 

2020 i Söderhamn är 9,5. Det är 

önskvärt med en så hög siffra som 

möjligt. 

 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar 

har en negativ trend såsom landet i 

övrigt. I relation till liknande 

kommuner är antalet högre och 

nästan lika högt som medelvärdet i 

riket. Siffran år 2020 i Söderhamn 

är 22. Det är önskvärt med en så 

hög siffra som möjligt.  
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Barnkonventionen är en naturlig del i många av kommunkoncernens 

verksamheter. År 2021s barnbokslut kommer visserligen att ge en 

beskrivning av hur olika verksamheter arbetar för att leva upp till 

barnkonventionens grundläggande principer i sitt ordinarie uppdrag, 

dock kommer denna vara mer kortfattad. Fokus nedan är till största 

del på aktiviteter och insatser genomförda under året. För mer 

utförliga beskrivningar om verksamheternas olika grundläggande 

uppdrag, hänvisas till barnbokslutet år 2020.  

 

Individ och familjeomsorgen 

Det kommunövergripande programmet ”Integration och 

egenförsörjning” syftar till att få fler i egenförsörjning och därmed 

bryta det sociala arvet som ofta är förekommande för barn till 

föräldrar som står utanför arbetsmarknaden. Under året har ett 

arbete med en praktikmodell påbörjats, en jämnlikhetsutredning 

pågår och avtal med HUF är skrivet. Samverkan med olika 

utbildningsaktörer och arbetsmarknadsenheten pågår. 
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Förebyggande enheten har under året i samverkan med 

arbetsmarknadsenheten och gymnasiet utfört fältarbete tillsammans 

i ett försök att identifiera ungdomar som befinner sig i centrum. Detta 

för att undersöka möjligheten att erbjuda eller lotsa till stöd. Enheten 

har i samverkan med Arbetsmarknadsenheten (och senare även 

Kultur- och Samhällservicenämnden) startat upp en kort insats där 

fältarbetare sett över möjligheten om någon av de ungdomar de 

möter under sitt fältarbete passar in i de särskilda kriterierna för 

sommarjobb för socialt utsatta grupper. Fem ungdomar startade den 

5 juli tre veckors sommarjobb med Förebyggande enheten som 

ansvariga och arbetsledare. Detta är ett gott exempel på hur arbete 

för att uppnå effekterna ett större innanförskap, ökad 

egenförsörjning samt högre skatteunderlag bedrivits. 

Vidare har den Förebyggande enheten, tillsammans med Polisen, 

jobbat med fältarbete inom de områden som har sämre 

socioekonomi, där det finns flest barn som har sämre förutsättningar 

till ett gott liv. 

Inom Försörjningsenheten genomförs årliga analyser av de hushåll 

som erhåller ekonomiskt bistånd under längre perioder. Nytt för år 

2021 är att ett barnperspektiv lyfts in i analysen vilket ger bättre 

möjligheter att vidta rätt åtgärder.  

Utbildning om föräldraskap erbjuds utrikesfödda föräldrar i 

Söderhamn. I samverkan med verksamheten REDO har totalt 30 

personer deltagit under året. Familjecentralen har också med hjälp av 

medel från Sparbanksstiftelsen/Swedbank, erbjudit språkkurs för 

samma målgrupp. 
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Barn och utbildning 

Inom barn och utbildning arbetar verksamheterna brett med normer 

och värden, vilket också syns i de trivsel- och trygghetsenkäter som 

genomförs i skolan: hela 95% av alla elever uppger att de trivs och är 

trygga i skolan.  

Det är stora skillnader i resultat och förutsättningar mellan 

kommunens skolor och förskolor. Den segregation som finns i 

förskola och skola bottnar i boendestrukturen i kommunen och de 

skolval som görs av vårdnadshavare. Kommunen arbetar 

kompensatoriskt för att utjämna skillnader så att fler elever ska ha 

möjlighet att lyckas. Exempelvis fördelas budget utifrån förskolors 

och skolors socioekonomiska index, statsbidrag fördelas både utifrån 

socioekonomiskt index och utifrån analys av var det finns störst 

utmaningar med likvärdighet för barn och elever.  

Barn- och utbildningsnämnden fattade därtill ett beslut under året 

om ett nytt politiskt program som syftar till att jobba ännu mer riktat 

för ökad likvärdighet i skolan.  

Många förskolor har startat så kallade TIIF-grupper (tidiga insatser i 

förskolan). Arbetslagen träffar några gånger på terminen rektor och 

specialpedagog och diskuterar hur verksamheten bättre ska möta alla 

barn på individnivå. Förskolorna följer också frånvaron hos inskrivna 

barn och kontaktar hemmet vid oroande frånvaro - ett främjande 

arbete som kan förebygga att barn sedan blir frånvarande i skolan.  

Fysisk träff med föräldrasamverkan för vårdnadshavare med 

migrationsbakgrund har anordnats under året. Föräldrarna fick 

möjlighet att ställa frågor och önska vad de vill att kommande träffar 

ska handla om. Responsen på träffen var väldigt god, det upplevs 

som viktigt att träffas och utbyta erfarenheter och få möjlighet att lära 

sig något nytt. 
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Konsumentvägledning 

Genom skolan erbjuds barn och unga vägledning i hur de kan hantera 

sin privatekonomi för att undvika att hamna i ekonomiska svårigheter 

när de blir vuxna. Det förebyggande arbetet har genomförts med mer 

flexibilitet på grund av pandemin för att möjliggöra 

utbildningsinsatser bland annat genom digitala föreläsningar. 

Konsumentvägledningen har även bedrivit ett samarbete kring 

förebyggande insatser riktat till gymnasieelever tillsammans med 

andra kommunala och externa aktörer som respons då 

Kronofogdens statistik som visar att skuldsättning bland unga ökat. 

 

Biblioteket 

Bibliotekets verksamhet har såsom många andra, haft utmaningar i 

och med covid-restriktionerna. Programverksamheten har trots det 

prioriterat barn och unga och i samarbete med Verkstäderna, 

KomTek, Kulturskolan och Kulturenheten har gratis lovaktiviteter 

erbjudits till barnen i Söderhamn.  

För att öka innanförskap söktes ”Stärkta biblioteks-bidraget” från 

Kulturrådet, vilket beviljades. Syftet var att göra det möjligt för 

personer med psykiska, kognitiva och intellektuella 

funktionsvariationer att på lika villkor som andra kunna delta i 

bibliotekets verksamhet. Genom att ha denna målgrupp i fokus och 

göra det bra för dem så blir det bra för alla.  

 

Fritid 

Verksamheten Verkstäderna har uppdrag att fånga upp barn och 

unga i utanförskap för att sedan slussa dem vidare till bland annat 

föreningarna i Söderhamn, så att de på så sätt får en meningsfull 

fritid.   

Under året har Verkstäderna flyttat till nya lokaler på gågatan i 

centrum, vilket har ökat besökarantalet markant. Verkstäderna har 

även tillsammans med föreningar och företagare under sommar och 

höst skapat flera attraktiva aktiviteter för ungdomarna med sina 

familjer, bland annat med den aktivitetsvagn som åker runt på olika 

ställen i kommunen och möter barn och unga där de är. 

 

Kultur 

Projektet ”Skapande skola” syftar till att skapa likvärdiga 

förutsättningar för barn och unga att ta del av kultur. Aktiviteterna 

genomförs genom skolan vilket innebär att det inte spelar någon roll 

vad eleverna har för socioekonomiska och geografiska 

förutsättningar. 24 000 unika besök har skett under året och upplevs 

vara mycket framgångsrika. 
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Kulturskolan har under året satsat på att nå fler elever i glesbygd, 

grundsärskola och i socioekonomiskt utsatta områden. Bäst har 

Kulturskolan lyckats med att nå elever i glesbygd. 

 

Samhällsbyggnad 

Arbetet med ett nytt program för vår Norra stadsdel pågår och 

flertalet dialoger har genomförts med boende i området kopplat mot 

ökad trygghet och inhämtning av förslag hur området kan utvecklas. 

Som en del i detta har barnen på kommunens största förskola som 

ligger i stadsdelen fått tillsammans med pedagogerna tycka till hur de 

vill att deras närområde kan förbättras. Med det som utgångspunkt 

har kommunen beviljats drygt 1 mkr i bidrag från Boverket för att 

rusta upp skogen i anslutning till förskolan med bland annat, 

pulkabacke, uteklassrum samt grillplatser mm. 

 

Trygghet 

Under år 2021 har en kraftsamling för ökad trygghet i Söderhamns 

kommun med syftet att minska och förebygga brott och otrygghet 

genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna 

inträffa. I samarbete med Polisen har 20 medborgardialoger, för 

vuxna och barn, genomförts och minst 450 enkätsvar har erhållits 

från barn via skolorna. Vidare har trygghetsskapande 

brottsförebyggande arbete genomförts, bland annat genom 

insamling av incidenter och orsaksanalyser. 

 

Arbete 

Söderhamns kommun vill ge unga människor upplevelsen av den 

första egna lönen, känslan av ett riktigt arbete och på samma gång få 

en inblick hos oss som framtida arbetsgivare. Olika sommarjobb- och 

ungdomsjobbsatsningar har skett under året med mycket goda 

resultat. 
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Utmaningar och rekommendationer 

 

Covid-19 

Covid-19 hade en fortsatt stor påverkan på kommunens 

verksamheter även år 2021. Restriktionerna i och med covid-19 har 

fortsatt haft en stor påverkan, trots att stor omställning har skett 

inom verksamheterna.  

Barn och unga därmed inte fått tillgång till det utbud av verksamhet 

som de normalt sett är vana till, vilket i sin tur generellt sett har 

förstärkt de utmaningar som funnits innan pandemin och fortsatt ses 

vara en stor utmaning även efter.  

Corona-restriktionerna har under året inneburit svårigheter att skapa 

nära relationer till föräldrarna i förskolan. Detta påverkar barnen 

negativt då förskolan tillsammans med bland annat socialtjänsten får 

det svårt att ge ett bra stöd till de familjer som är i behov av det.  

Restriktionerna i och med covid-19 har även inneburit att alla barn, i 

samma omfattning, inte har fått tillgång till den kultur de förtjänar.  

 

Barnrättsarbete på strukturell nivå 

Det anses finnas ett behov av att anpassa verksamhet och stöd 

utifrån en helhetssyn på barnen. Att se hela livssituationen och 

angripa orsakerna till problemen, istället för att, så som många 

medarbetare upplever idag, mildra symptomen. En orsak till detta 

bedöms vara på grund av att vi inte lyckas agera utifrån ett 

helhetsperspektiv. 

Inom många områden i kommunens verksamheter är arbetet med 

barnkonventionen ett naturligt inslag i vardagen. Den stora 

utmaningen och potentialen till förbättring anses ligga i den 

kommunövergripande samordningen för att skapa bättre samverkan 

mellan delarna och därmed åstadkomma ökad helhetssyn utifrån 

barnens perspektiv.  

Genomförandet av barnkonsekvensanalyser inför stora och små 

beslut förekommer i ökad utsträckning. Dock anses det behövas 

genomföras i mycket högre utsträckning än vad som görs idag.  

I Barnombudsmannens årsrapport nämns att barns delaktighet är 

den största utmaningen i barnrättsarbetet, att skapa systematik och 

målmedvetet arbete för att barnrättsperspektivet ska genomsyra 

besluten.  

Kommunens arbete med att erbjuda kulturella upplevelser för 

samtliga barn och ungdomar fungerar väldigt bra. Dock så finansieras 

mycket av verksamheten idag av externa medel. Det är ett dilemma 

då de externa medlen ofta är kortsiktiga. När pengarna försvinner har 
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något byggts upp som inte längre kan genomföras. Det skapar 

kortsiktiga insatser. Ett kulturpolitiskt program som uttrycker vad som 

ska åstadkommas inom området anses skapa bättre förutsättningar 

för mer långsiktiga insatser som krävs för att skapa jämlika 

förutsättningar för barnen i Söderhamn att ta del av kultur.   

”Viktiga modellen” ska ge barn och unga konkreta möjligheter att 

påverka sin vardag. Upplevelsen är att modellen i grund och botten 

fyller ett viktigt syfte, däremot är åsikten bland medarbetarna att det 

behövs blåsas liv i denna för att den ska få effekt.  

 

Barn i utanförskap 

Barn i utanförskap fortsätter att vara en stor utmaning för 

Söderhamns kommun. Trots ökade insatser och än mer 

förebyggande arbete ses alltfler barn i utanförskap i samhället, då det 

finns strukturella och relationella faktorer som påverkar – såsom 

citatet från jämlikhetsutredningen belyser.  

Inom för- och grundskolan ses ett ökat antal familjer med barn som 

har behov av riktade resurser och insatser. Det jobbas febrilt med det 

kompensatoriska uppdraget inom verksamheterna, men det finns 

stora utmaningar med att lyckas.  

Barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap, med livslånga 

kostnader för samhället bland annat i form av försörjningsstöd, 

behöver upptäckas så tidigt som möjligt för att tillgodose behovet av 

stöd till familj och nätverk för att motverka framtida utanförskap. 

I barnbokslutet år 2020 beskrevs att barn rekryteras till 

gängverksamhet i tidig ålder och att det blir mer och mer 

förekommande. Denna utveckling har dessvärre fortsatt under år 

2021. Trots att kommunen har initierat mycket inom området, behövs 

det ännu större ansträngningar i samverkan med andra aktörer på 

bred front satsa på att fånga upp barnen.  

 

 

 

… höga kostnader gör att barn och unga från resurssvaga familjer 

tvingas avstå från aktiviteter. Utestängande normer, brist på, eller 

negativa, erfarenheter och bristande tillgång är andra faktorer som 

begränsar möjligheten till deltagande för utsatta grupper. 

                 Jämlikt Gävleborg. Rapport från jämlikhetsutredningen. 
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Skolsegregationen 

I barnbokslutet år 2020 beskrevs att en av de största utmaningar som 

Söderhamns kommun upplevs stå inför är skolsegregationen. Arbete 

har initierats med att hantera utmaningen, bland annat genom en 

workshop-serie med politiker och tjänstemän om likvärdig skola. 

Problemet kvarstår och har till viss del förvärrats under år 2021. Det 

kan konstateras genom skillnaden i betygsresultat mellan elever som 

har ett annat modersmål och elever med svenska som modersmål, 

vilken har ökat.  

Det är också stora skillnader i resultat mellan kommunens skolor. 

Skolorna i kommunen har stora variationer i hur de kan bedriva sin 

verksamhet och undervisning. Upptagningsområden, skolsegregation 

och skolval har betydelse för hur elevsammansättningen blir på 

skolorna.  

Resultatet av skolsegregationen är stora skillnader i betygsresultat 

beroende på vilken skola eleverna går på. Detta behöver brytas för att 

alla barn ska få tillgång till en likvärdig utbildning och jämlika 

förutsättningar att lyckas i vuxenlivet. Jämlikhetsutredningen i 

Gävleborg beskriver detta enligt nedan. 

 

 

Förbättrad integration och minskad segregation kräver beslut på 

strukturell nivå så att skolan ska kunna klara av det kompensatoriska 

uppdraget och ge alla barn likvärdiga förutsättningar.    

Skolsegregationen har bidragit till att fler barn med sämre 

förutsättningar koncentreras till vissa skolor. Det kan motverka skolans 

möjligheter att kompensera för elevernas olika förutsättningar. Att fler 

elever får rätt stöd i rätt tid, för att slutligen kunna ta gymnasieexamen, 

är avgörande för ett mer jämlikt Gävleborg.  

Ungdomar utan gymnasieexamen tillhör de grupper som har svårast att 

ta sig in på arbetsmarknaden, och efterfrågan på lågutbildad arbetskraft 

förväntas minska ytterligare framöver.                        

      Jämlikt Gävleborg. Rapport från jämlikhetsutredningen. 
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Rekommendationer 

Under dialogen med medarbetare från kommunens olika 

verksamheter uppkom en rad idéer och förslag på vad kommunen 

skulle behöva göra för att hantera utmaningarna på ett bättre sätt. 

Dessa presenteras nedan utan inbördes ordning.  

• Skapa strukturer för att tillvarata barnens åsikter i hela 

kommunkoncernen, hela vägen upp till politisk nivå. 

Systematisera barnkonsekvensanalyser som underlag för 

beslut på alla nivåer.  

• Upprätta en kommunövergripande plan för hur 

barnkonventionen ska levas upp till på lång sikt.  

• Upprätta rollen kommunal ombudsman för att samordna det 

kommunövergripande barnrättsarbetet ur ett 

helhetsperspektiv. 

• Öka kunskapen om Barnkonventionen bland politiker och 

medarbetare i hela kommunkoncernen. 

• Upprätta ett kulturpolitiskt program för att tydliggöra 

kommunens ambitioner med kultur i Söderhamn. 

• Fördela medel till föreningslivet utifrån antal barn i 

försörjningsstöd och involvera Förebyggande enheten i 

rekvirering av medel. 

 

Sammanfattningsvis presenteras de rekommendationer som 

framkommer i Barnombudsmannens årsrapport. Dessa är generella 

ur ett nationellt perspektiv.  

• Utred hur en nollvision för barn i hemlöshet kan uppnås. För 

att kunna sätta in effektiva åtgärder behövs kunskap om hur 

många barn som befinner sig i hemlöshet eller i tillfälliga och 

osäkra boenden och vilka som är orsakerna till det. 

• Inför krav på tillgång till barnanpassade akutboenden. 

Barnanpassade akutboenden måste garanteras i varje 

kommun.  

• Inför tydliga krav på skolans huvudmän att bedriva ett 

strukturerat och systematiskt delaktighetsarbete. 

• Förtydliga kommunernas ansvar för att bedriva ett 

systematiskt delaktighetsarbete. Central för att 

barnkonventionen ska få genomslag på kommunal är 

förutsägbarhet och att systematik och rutiner för barns 

deltagande är på plats.  

• Skärp kommunernas ansvar för att göra bedömningar om 

barnets bästa vid beslut i enskilda ärenden som rör barn.  
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Redovisning av fattade beslut – ett axplock  

Nedan ges en redogörelse av ett axplock av beslut som fattats av 

olika nämnder under året. Notera att urval inte har genomförts i alla 

nämnder. Slutsatsen är att merparten av utvalda beslut gynnar barn 

och unga i Söderhamn, men att det är svårt att bedöma alla beslut då 

många saknar en barnkonsekvensanalys som underlag. 

 

ASN) Ökat stöd på hemmaplan för barn- och unga som är placerade: 

Beslut i april om utökat stöd som innefattar ökad bemanning inom 

Familjeteamets öppenvård, samarbete med socialt företag, förbättrade 

förutsättningar för ett minskat utanförskap, samt ökad egen försörjning och 

sysselsättning för unga efter avslutad HVB-vård. Barnkonsekvensanalys togs 

fram som underlag inför beslut. 

 

KF) Beslut om tilldelning av medel för fortsatt finansiering av 

Förebyggande enhetens verksamhet under 2022 och 2023: Beslut i juni att 

tilldela medel till Förebyggande enheten. Finansiering sker genom att medel 

tas ur sociala investeringsfonden. Beslutet grundade sig på en beskrivning 

gällande verksamheten och konsekvenser om enheten inte skulle vara kvar. 

En avveckling skulle hämma barns rätt till en jämlik utveckling, säkerhet och 

trygghet. Barnkonsekvensanalys togs fram som underlag.   

 

BUN) Förbättringsbehov i löpande drift och investeringsbudget 2022-

2023: Beslut i februari om ett nytt politiskt program som syftar till att jobba 

ännu mer riktat för ökad likvärdighet i skolan. 

 

BUN) ELOF kvar till 30 juni 2022: Beslut i april om att den tillfälliga 

verksamheten ELOF ska vara kvar till 30 juni 2022. ELOF ska hantera elever 

med lång- och oroande frånvaro.  

 

KF) Ny nämndorganisation samt tillhörande förvaltningsorganisation: 

Beslut i augusti om förändrad nämndorganisation samt tillhörande 

förvaltningsorganisation. Ett delsyfte med omorganisationen är att förbättra 

det långsiktigt förebyggande arbetet genom att samla verksamheter som 

arbetar med barn och unga under en ny sektor. Barnkonsekvensanalys togs 

fram som underlag.   

 

KUS) Förstudie Norrtullskolans kök: Beslut i augusti om att genomföra en 

förstudie kring renovering av Norrtullskolans kök och för detta ianspråkta 

500 000 kronor från beslutad investeringsram tilldelad KUS.  
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