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Syfte och omfattning
Fastighet och service handlingsplan bygger på policyn för att förverkliga barnets
rättigheter Policy och den regionala handlingsplanen Handlingsplan – för att
förverkliga barnets rättigheter 2018-2020.
Region Uppsala har valt att lyfta fram mål och aktiviteter som är särskilt viktiga att
arbeta med under den kommande treårsperioden och Fastighet och service
handlingsplan anknyter till dessa. Till stöd för genomförandet har Region Uppsala ett
avtal med föreningen Barnombudet i Uppsala län (BOiU) som inom avtalet ska
tillhandahålla en funktion som kallas Barnrättsombud.
Syftet med handlingsplanen är att vara ett stöd till identifierade avdelningar och
nyckelpersoner i deras uppdrag att genomföra aktiviteterna nedan, som har
identifierats som viktiga.
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Mål och aktiviteter
Utbildning
Implementering och strategisk styrning

Mål

Aktivitet

Effekt

Ansvar

All personal inom
fastighet och
service ska
genomföra
utbildningen i
pingpong för
barnetsrättigheter

Samtliga medarbetare vid
All personal har en
AvdelningsFastighet och service ska vid grundläggande
chefer
slutet av 2019 genomfört
förståelse för
utbildningen i pingpong,
barnkonventionen och
alternativt haft en utbildning av hur barnperspektivet
barnombudsmannen på enhet- påverkar vår
eller arbetsplatsträff.
verksamhet

Barnperspektivet
är en naturlig del i
styrning,
planering och
utförande av HIprojekt inom
Fastighet och
service

Tydliggöra redan i
verksamhetsbeskrivningen att
beställande verksamhet ska
beakta barnperspektivet.

Frågor rörande barn Fastighetsavd
och ungar är med i ett
tidigt skede av
projektprocessen

Skapa förutsättningar för att
barns rättigheter tas med i
beaktande i behovsanalysen.

Projektavd

Att aktiviteter rörande ett barns
perspektiv tas med i förstudien

Projektavd

Barnperspektivet
är en naturlig del i
styrning,
planering och
utförande av FIprojekt inom
Fastighet och
service

Vid FI-projekt ska Fastighet
och service genomföra
barnkonsekvensanalyser
enligt Region Uppsalas
upprättade checklistor

Fastighetsavd
Teknikavd

Utifrån resultatet ska Fastighet
och service upprätta en
handlingsplan för hur barn och
ungas synvinkel kan på ett bra
sätt integreras i projektet

Fastighetsavd
Teknikavd

Barnperspektivet
är en naturlig del i
förvaltningens
yttre miljöer

Upprätta en handlingsplan för Miljöer kring Region Fastighetsavd
att inkludera barn och unga vid Uppsalas fastigheter
förvaltningen av Region
blir mer inkluderande
Uppsalas mark- och
för barn och unga
parkmiljöer.
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