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Kommunstyrelsen

Kommungemensam metod för att säkerställa att
barnkonventionen följs - missiv
Bakgrund
Martina O´Hanlon föreslår i ett medborgarförslag att en
kommungemensam metod för att säkerställa att barnkonventionen
följs.
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av
FN:s generalförsamling 1989
Sammanfattning
Mjölby kommun har för närvarande ingen kommungemensam metod
för att säkerställa att barnkonventionen följs. Genom att införa en
kommungemensam metod då beslut fattas kan barnets perspektiv
synliggöras.
Förslaget är att när beslut fattas som berör barn, ska följande tre frågor
besvaras i utredningen.
1. Vad blir konsekvenserna utifrån barnets perspektiv?
2. På vilket sätt tas hänsyn till barnets perspektiv?
3. Väger andra intressen tyngre?
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att en kommungemensam metod införs och att medborgarförslaget
därmed är bifallet.
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Handläggare

Carina Stolt
Tfn 0142-851 11

Kommunstyrelsen

Kommungemensam metod för att säkerställa att
barnkonventionen följs
Sammanfattning
Mjölby kommun har för närvarande ingen kommungemensam metod för
att säkerställa att barnkonventionen följs. Genom att införa en
kommungemensam metod då beslut fattas kan barnets perspektiv
synliggöras.
Förslaget är att när beslut fattas som är relevanta ur ett barnperspektiv
dokumenteras detta genom att följande tre frågor besvaras i utredningen.
1. Vad blir konsekvenserna utifrån barnets perspektiv?
2. På vilket sätt tas hänsyn till barnets perspektiv?
3. Väger andra intressen tyngre?
Bakgrund
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s
generalförsamling 1989. Den är en folkrättslig överenskommelse som till
dags dato inte är inkorporerad i den nationella lagstiftningen. Nationellt
har Sverige ratificerat konventionen och därmed valt att följa den.
Martina O´Hanlon föreslår i ett medborgarförslag att en
kommungemensam metod för att säkerställa att barnkonventionen följs.
Revisionen har tidigare granskat kommunens tillämpning av
barnkonventionen vilket i juni 2010 utmynnade i en rapport.
Granskningen visade att de nämnder som har ett direkt uppdrag att arbeta
med barn och ungdomar uppmärksammade barnkonventionen i sina
styrdokument.
Revisionen pekade dock på att de verksamheter som inte direkt har ett
uppdrag gentemot barn saknade ett tydligt uppdrag att tillämpa
barnkonventionen. Det saknades även en kommungemensam metod.
Syfte
Belysa om en kommungemensam metod finns för att säkerställa att
barnkonventionen följs.
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Nuvarande situation
Remissen skickades till samtliga nämnder i Mjölby kommun. Samtliga
nämnder har besvarat remissen. Nämnderna har beskrivit den nuvarande
situationen enligt följande:
Utbildningsnämnden
Nämnden beslutade 2014-09-22 att tillämpa en mall för
barnkonsekvensanalyser som ska utvärderas under hösten 2015. Under
våren 2015 konstaterar utbildningsnämnden att mallen har använts men
inte rutinmässigt.
Omsorgs- och socialnämnden
Nämnden har en BBIC (Barnens Bästa I Centrum) - licens som innebär att
barnens behov säkerställs på ett strukturerat sätt på individnivå.
Kultur- och fritidsnämnden
I det löpande arbetet använder sig kultur- och fritidsnämnden av olika
typer av arbetssätt för att fånga upp framförallt de unga besökarnas
önskemål och synpunkter.
Miljönämnden
Det saknas idag metoder för att säkerställa barnkonventionens intentioner.
Byggnads- och räddningsnämnden
Byggnadskontorets planavdelning arbetar med att säkerställa
barnperspektivet genom en checklista som används som ett verktyg i
arbetet med översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner.
Tekniska nämnden
Nämnden arbetar idag inte strukturerat med att säkerställa att
barnkonventionen följs. Det förekommer dock att riktade insatser och viss
planering sker utifrån barnens perspektiv och med intentionen att fånga
upp de ungas åsikter.
Överförmyndarnämnden
Enligt avtal om samverkan i en gemensam överförmyndarnämnd för
Motala, Vadstena, Ödeshög och Mjölby stadgas att Motala kommun är
värdkommun och därav hänvisas till de riktlinjer och beslut som finns i
Motala kommun. I Motala kommun pågår ett arbete med att säkerställa
barnkonventionens intentioner och dess integrering.
Överförmyndarnämnden hänvisar även till att i individärenden som berör
barn följs barnkonventionens intentioner.
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Kommunstyrelsen
Inom kommunstyrelsens förvaltning finns ingen gemensam checklista för
att säkerställa barnkonventionens intentioner. Det sker idag ingen
uppföljning av tillämpning av barnperspektivet på kommunövergripande
nivå.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige gav i uppdrag till kommunstyrelsen att undersöka
hur nämnderna säkerställer att barnkonventionen tillämpas samt se över
behovet av en kommungemensam metod.
Lagrum
Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter
Finansiering/ekonomiska konsekvenser
Utgångspunkten är att beslut fattas med hänsyn till befintlig budget.
Avstämning mot planer och policys
Kommunfullmäktige fattade beslut 2000-05-23 § 74 att uppdra till berörda
nämnder, att där så anses relevant, arbeta enligt metoden checklista.
Förslaget var att följa upp tillämpningen årligen i samband med
verksamhetsrapporten.
Samråd
Samtliga nämnder har yttrat sig angående behovet av en
kommungemensam metod för att säkerställa att barnkonventionen följs.
Nämnderna ställer sig bakom förslaget att utarbeta en gemensam metod
för detta.
Bedömningar/överväganden
Barnkonventionen utgår från fyra grundläggande principer som enligt
Unicef bör beaktas när det handlar om frågor som rör barn.
Dessa är:
Att alla barn har samma rättigheter och lika värde
Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
Att alla barn har rätt till liv och utveckling
Att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.
Dessa principer kan vilket också framgår av konventionens artiklar att
barnet ska beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom
företrädare eller ett lämpligt organ.
Bedömningen är att precis som förslagsställaren framhåller vikten av att
kommunen beaktar barnets bästa. Kommunen behöver ett gemensamt
arbetssätt vilket framkommit av nämndernas remissvar.
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uttalat sig i frågan och de
menar att en del att uppgifterna måste efterfrågas för att de även ska bli
utförda. De ser därför behovet av att det finns krav på återrapportering i
organisationen. SKL har även sammanställt ett antal tillämpningsnycklar
med exempel inom de kommunala verksamheterna för att uppmärksamma
barnets rättigheter, vilket kan användas som stöd i arbetet.
När utredningar ska göras och beslut ska fattas bör utredaren ställa sig en
första inledande fråga - Påverkar beslutet barn och unga? Om svaret på
frågan är nej så behöver detta inte dokumenteras.
När bedömningen är att barnets perspektiv är relevant ska det tydliggöras.
Det ska ske genom att följande frågeställningar ska finnas dokumenterade
och belysta:
1. Vad blir konsekvenserna utifrån barnets perspektiv?
2. På vilket sätt tas hänsyn till barnets perspektiv?
3. Väger andra intressen tyngre ska det beskrivas.
Barnets situation, behov och intressen ska väga tungt men det kan ibland
bli en motsättning till övergripande samhällsintressen. Det kan även
förekomma tillfällen då andra gruppers behov och intressen kan hamna i
motsatsförhållande. I de fallen är det viktigt att ställningstagandet
dokumenteras.
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Carina Stolt
Kommunsekreterare

Källor
Revisionsrapport: Tillämpning av barnkonventionen Mjölby kommun,
Christina Norrgård PWC 2010
Sveriges Kommuner och Landsting: Utbildningsinsatser och stöd för att
stärka barnets rättigheter i kommuner landsting och region 2011
Sveriges Kommuner och Landsting: Implementeringsnycklar, uppföljning
barnrättsarbete. Publicerad 2015
Sveriges Kommuner och Landsting: Tillämpningsnycklar för att mäta
barnrättsarbetet i verksamheter. Publicerad 2015
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Unicef: Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter
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Svar på medborgarförslag gällande en kommungemensam metod för
säkerställande att barnkonventionen följs.
Bakgrund
Martina O´Hanlon föreslår i ett medborgarförslag att en kommungemensam
metod för att säkerställa att barnkonventionen följs.
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s
generalförsamling 1989

Sammanfattning
Mjölby kommun har för närvarande ingen kommungemensam metod för att
säkerställa att barnkonventionen följs. Genom att införa en kommungemensam
metod då beslut fattas kan barnets perspektiv synliggöras.
Förslaget är att när beslut fattas som berör barn, ska följande tre frågor besvaras i
utredningen.
1. Vad blir konsekvenserna utifrån barnets perspektiv?
2. På vilket sätt tas hänsyn till barnets perspektiv?
3. Väger andra intressen tyngre?

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att en kommungemensam metod införs och att medborgarförslaget därmed är
bifallet.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

