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Svar på motion om barnkonventionen som lag
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till kommunstyrelsen
remittera motion från Oskar Sköld (S) och Siw Hallbert (S) om barnkonventionen som lag.
Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och redovisa för
kommunfullmäktige hur den nya lagen avses implementeras i Härryda kommuns arbetssätt
och beslutsprocesser.
Förvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen det pågående arbetet med att implementera
barnkonventionen i kommunens arbetssätt och beslutsprocesser. Förvaltningen bedömer att
motionen därmed kan anses besvarad.
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Svar på motion om barnkonventionen som lag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till
kommunstyrelsen remittera motion från Oskar Sköld (S) och Siw Hallbert
(S) om barnkonventionen som lag. Motionärerna föreslår att förvaltningen
ges i uppdrag att ta fram och redovisa för kommunfullmäktige hur den nya
lagen avses implementeras i Härryda kommuns arbetssätt och
beslutsprocesser.
Förvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen det pågående arbetet med att
implementera barnkonventionen i kommunens arbetssätt och
beslutsprocesser. Förvaltningen bedömer att motionen därmed kan anses
besvarad.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 28 juni 2021
Motion om barnkonventionen som lag

Ärendet
Från och med den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) svensk lag, vilket innebär ett större ansvar för
myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare att säkerställa barns
rättigheter. Staten har det övergripande ansvaret att se till att
barnkonventionens principer införlivas i den nationella lagstiftningen., men
kommuner och regioner ansvarar för de flesta frågor som direkt rör barn och
ungdomar i Sverige. Därför är det viktigt att beslut och verksamheter inom
kommuner och regioner utgår från barnkonventionen.
Härryda kommun arbetar kontinuerligt med att stärka barns och ungas
rättigheter genom att beakta barnets bästa samt barns och ungas möjlighet
till dialog och inflytande. Sedan barnkonventionen blev svensk lag har
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förvaltningen vidtagit flera åtgärder för att implementera barns rättigheter i
enlighet med barnkonventionens principer, och arbetet med detta fortgår
löpande.
Åtgärder som vidtagits för att stärka barnrättsarbetet beskrivs i korthet
nedan.
Utbildningsinsatser
Samtliga chefer har fått utbildning i barnkonventionen under hösten 2019.
Där till har sektors- och funktionsledningsgrupper fått fördjupad
information och fört dialog om hur barnkonventionen ska beaktas i
respektive verksamhet. Kunskapsstöd från Sveriges Kommuner och
Regioner, SKR, om tillämpningen av barnkonventionen används som
utgångspunkt.
Förslag på utbildning för förtroendevalda har diskuterats med
kommunfullmäktiges presidium och planerades in under 2020.
Utbildningarna har blivit framflyttade till hösten 2021 på grund av covid-19.
Barnrättssamordnare och arbetsgrupp
En kommunövergripande roll som barnrättsamordnare har inrättats i
Härryda kommun under våren 2020 av förvaltningsledningen.
Barnrättsamordnaren är en strategisk samordningsroll med uppgift att driva
barnrättsfrågan i hela kommunorganisationen. Enligt barnrättssamordnarens
uppdragsbeskrivning är syftet med rollen att med utgångspunkt i
barnkonventionen säkra att alla som arbetar i förvaltningen känner till barns
rättigheter och tar dessa i beaktande i sitt arbete. I detta ingår bland annat att
samordna och ge stöd i barnrättsfrågor till lednings- och arbetsgrupper, att
omvärldsbevaka och utarbeta styrdokument inom området.
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från samtliga
sektorer och funktioner har inrättats i syfte att utbyta erfarenheter och att i
samverkan utveckla barnrättsarbetet. Barnrättssamordaren är
sammankallande för gruppen.
Styrdokument
Arbetet med att utarbeta styrdokument pågår inom förvaltningen, dels
genom att pröva att ta fram ett övergripande styrdokument/policy inom
området, dels genom att se över hur övriga styrdokument ska utformas för
att tillgodose ett barnrättsperspektiv.
Barns och ungas delaktighet
Barns och ungas möjlighet till dialog och inflytande är ett prioriterat område
i kommunen. Ungas delaktighet är utpekat som ett av fyra särskilda
insatsområden i kommunens strategiska plan för Agenda 2030, antagen av
kommunfullmäktige i december 2019.
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Under 2019 inrättades ungdomsrådet, och ersatte då tidigare
ungdomsforum. Ungdomsrådet är ett referensorgan för överläggningar,
samråd och dialog mellan beslutsfattare i kommunen och företrädare för
ungdomar i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet. Syftet med ungdomsrådet är att
ungdomar i kommunen ska få större möjlighet att påverka frågor som rör
barn och unga, samt att öka intresset för demokrati och politik.
Det pågår för närvarande en översyn av arbetssätten för kommunens
samtliga råd, där ungdomsrådet ingår. En del i det arbetet rör hur synpunkter
tas om hand, hur återkoppling sker samt att stärka kopplingen till
ungdomsrådet i kommunens beslutsprocesser.
Samtidigt arbetar förvaltningen kontinuerligt med att fortsätta utveckla även
andra former för ungas delaktighet. Inom sektorn för utbildning, kultur och
fritid arbetar enheten verksamhetsstöd kontinuerligt med att förbättra former
för inkludering av barns och ungdomars perspektiv jämte delaktighet i
beslutsprocessen. Arbetet sker dels genom att stärka redan etablerade former
för systematisk dialog, dels genom att hitta nya kanaler med målsättningen
att nå de barn och unga som kommunen inte når idag. Arbetet sker i nära
samverkan med andra delar av sektorns verksamheter, exempelvis med
fritidsverksamheten.
En del i det arbetet är Lupp-enkäten (Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken) där ungdomar i årskurs 8 samt andra året på gymnasiet
får svara på frågor som rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet,
hälsa och arbete. Enkäten ger en övergripande, statistisk bild av ungas
situation. Den bilden är viktig för att ringa in vilka frågor som behöver
arbetas vidare med och skapa ytterligare delaktighet kring för unga.
Barnrättsambassadörer
Som en del i att stärka kunskapen om barn och ungas rätt i samhället
utbildas frivilliga ungdomar i kommunen till barnrättsambassadörer, vars
uppgift är att informera andra barn och unga om barnkonventionen. Målet är
att öka medvetenhet och sprida information om barns rättigheter. Arbetet
ska leda till att barnrättsambassadörerna blir en viktig resurs som stärker
kunskapen om demokrati- och rättighetsfrågor i kommunen.
Beslutsunderlag och barnkonsekvensanalyser
Arbetet med att stärka former för att beakta barnets bästa i kommunens
beslutsprocesser pågår inom förvaltningen. I handboken för
ärendehantering, Så här skriver vi tjänsteskrivelser, återfinns
barnrättsperspektivet jämte ekonomiska, sociala och miljömässiga
perspektiv. Förvaltningen planerar för att handboken kompletteras med ett
metodstöd för handläggare vid genomförande av t.ex.
barnkonsekvensanalyser, ett arbetssätt som för närvarande prövas i olika
ärenden och processer, bland annat i planärenden.
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Revisionsgranskning
I februari 2021 överlämnade kommunens revisorer en granskning av
kommunens arbete med att beakta barnkonventionen till kommunstyrelsen.
Revisorerna framförde följande rekommendationer:






Inkludera ett tydligt barnrättsperspektiv i centrala styrdokument.
Säkerställa former för bedömning av barnets bästa, såsom stöd för
barnkonsekvensanalyser, i kommunens beslutsprocesser.
Fortsätta utveckla former för barns och ungas rätt till delaktighet och
tydligare koppla ungdomsrådet till beslutsprocesser.
Upprätta en kompetensutvecklingsplan utifrån en analys av behov
och vilka funktioner, inklusive förtroendevalda, som bör utbildas i
barnkonventionen.
Systematiskt följa upp och utvärdera barnrättsarbetet och dess
effekter.

Det redan pågående arbete förstärks ytterligare inom några områden under
2021, såväl utifrån redan planerade insatser som utifrån
rekommendationerna från revisionen. Ett förslag till svar till revisorerna
förelägges kommunstyrelsen under hösten 2021.
Förvaltningens bedömning
Härryda är en kommun med lång tradition av att arbeta med ungdomsfrågor
och barns och ungas delaktighet på olika sätt. Sedan barnkonventionen blev
svensk lag har förvaltningen vidtagit flera åtgärder för att implementera
barns rättigheter i enlighet med barnkonventionens principer. Arbetet har
förstärkts ytterligare under 2021 och fortsätter att utvecklas kontinuerligt.
Förvaltningen har här redovisat det pågående arbetet med att implementera
barnkonventionen i kommunens arbetssätt och beslutsprocesser.
Förvaltningen bedömer därmed att motionen om att förvaltningen ska ges i
uppdrag att ta fram och redovisa för kommunfullmäktige hur den nya lagen
avses implementeras i Härryda kommuns arbetssätt och beslutsprocesser,
kan anses besvarad.

Peter Lönn
Kommundirektör

Birgitta Flärdh
Utvecklingschef

4(4)
Page 417 of 427

HÄRR YDA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2020 -10- 15

Motion

Barnkonventionen som lag

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) är en
traktat ratificerad av 196 av Förenta Nationernas medlemsstater.
Riksdagen beslutade i juni 2018 genom proposition (prop. 2017 /18:186) att införliva
konventionen om barns rättigheter i svensk lag frän och med 1 januari 2020 (lag
2018:1197).
Regeringens syfte med propositionen var att pa ett tydligare sätt än tidigare klargöra för
rättstillämpande instanser (däribland kommuner) angäende kravet om att vid alla typer
av beslutsprocesser och ärenden särskilt beakta barns rättigheter och välmäende.
Det är av stor vikt for Härryda kommun att snarast ta fram och driftsätta fungerande
rutiner och arbetssätt som säkerställer att den nya lagen efterlevs.
Vi Socialdemokrater vili därför att:
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram och redovisa för kommunfullmäktige hur den
nya lagen avses att implementeras i Härryda kommuns arbetssätt och beslutsprocesser.

Oskar Sköld

#Onica Bengt5sr

Siw Hallbert
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