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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Tove Holmström

2019-10-21

Dnr KS 2018-1020

Kommunstyrelsen

Barnrättstrateg för våra barns rätt, svar på motion (MP)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att nämnderna har sakkunniga på
tillhörande förvaltningar som har ansvaret att efterleva Barnkonventionen
och den kommande Barnrättslagen.
Ärende
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), Maria Moraes (MP) och Björn
Immerstrand (MP) föreslår i en motion daterad 2018-12-04 att:



Linköpings kommun tillsätter en barnrättstrateg
Tjänsteskrivelsen utformas utifrån motionens intentioner

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Till stöd för sitt yrkande anför Miljöpartiet att Barnkonventionen blir lag i
Sverige 2020-01-01. Mot denna bakgrund menar Miljöpartiet att kommunen
behöver arbeta för att säkra att lagen följs. Vidare anser Miljöpartiet att
samtliga processer behöver gås igenom ur barns och ungas perspektiv för att se
vad som behöver göras för att bevaka barns rättigheter inom alla
samhällsområden. I motionen påpekas att flera regioner och kommuner redan
inrättat en barnrättsstrateg eller ett barnrättsombud, där arbetsuppgifterna ofta
består av tre områden: uppföljning och utvärdering, kompetensutveckling och
kunskapsspridning och riktlinjer och verksamhetsstöd.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås, bland annat mot
bakgrund av att nämnderna med sina sakkunniga förvaltningar har ansvaret att
efterleva Barnkonventionen och den kommande Barnrättslagen, i likhet med
annan tillämplig lagstiftning. Kommunledningsförvaltningen anser dock att en
kommunövergripande utbildningsdag på ledningsnivå behöver genomföras för
att öka kunskaperna och graden av samsyn inom organisationen.
Kommunledningsförvaltningen samordnar denna.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Barnrättstrategför våra barns rätt, svar på motion (MP), 2019-10-21
Motionen
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Bakgrund
Organisation och ansvar
Att barnrättsperspektivet är viktigt är otvetydigt. I Sverige ratificerades
Barnkonventionen redan 1990 och den 1 januari 2020 omvandlas konventionen
till lag, Barnrättslagen. Med detta markeras än tydligare att barn är
rättighetsbärare. Lagen underlättar också för domstolar då det är lättare att
tillämpa svensk lag jämfört med en internationell konvention.
I enlighet med Linköpings kommuns reglemente har nämnderna, där den
absoluta merparten av kommunens verksamhet riktad till och för barn finns,
ansvar för att beakta och tillämpa Barnkonventionen och kommande
Barnrättslag. Flera nämnder har också vidtagit förberedande åtgärder i relation
till kommande barnrättslag. Linköpings kommuns organisation innebär att det
är hos nämnderna som de ekonomiska resurserna och stor del erforderlig
kompetens finns. Att säkra att kommande Barnrättslag följs är således en del av
nämndernas uppdrag och ska ske inom tilldelade ekonomiska ramar.
Kommunstyrelsen har ett samordnade ansvar för hållbarhetsfrågor, där bl.a.
barnrättsfrågor ingår inom området social hållbarhet. I uppdraget ingår också
ett kommunövergripande uppföljningsansvar inom ramen för uppsiktsplikten där arbetet med Barnrättslagen blir en naturlig del att följa. Inom
Kommunledningsförvaltningen har Hållbarhetsenheten detta
samordningsansvar.
Identifierade behov och förslag på kommunövergripande kompetenslyft
Med anledning av att barnkonventionen omvandlas till lag lät
Utbildningsförvaltningen våren 2019 genomföra en utredning ”Där
barnkonventionen blir verklighet?”. I utredningen beskrivs vilka konsekvenser
som följer för kommunen när Barnrättslagen träder i kraft, hur kommunens
förvaltningar arbetar idag utifrån Barnkonventionen samt vad som kan bli
bättre för att kommunen i högre grad ska efterleva konventionen. Utredningen
visar bl.a. att det finns ett kommungenomgripande behov av utbildning i
barnrättsfrågor. Utredningen identifierar också behov av ökad samsyn och
samordning – inom och utom - kommunen.
Med anledning av detta behov anser Kommunledningsförvaltningen att en
kommunövergripande utbildningsdag på ledningsnivå i barnrättsfrågor ska
genomföras. KLF samordnar och bjuder in till denna. Ett urval av kommunala
bolag bör också erbjudas att ingå. Utbildningen ska ses som ett led i att både
stärka kommunens aktiva arbete med att säkra barnrättsperspektivet och bidra
till ökad samsyn inom organisationen.
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Ekonomiska konsekvenser
Att beakta och tillämpa Barnkonventionen - och från den 1 januari 2020
Barnrättlagen - är en del av nämndernas uppdrag. Detta ska ske inom tilldelade
ekonomiska ramar. Även tillkommande uppdrag som föreslagna kompetenslyft
ska ske inom ram.
Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum
Stark gemenskap och människor i arbete
Hög kunskap med skolor i framkant
Kostnadseffektiv verksamhet
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med Utbildningsförvaltningen, Social- och
omsorgsförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningens som tillstyrker
förslaget till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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