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PS 2011/0039

Motion om barnrättsperspektiv och
barnkonsekvensanalys – remissvar
Ärendet
Miljöpartiet de gröna inkom 2011-03-14 med motion om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys. Utifrån FN:s Barnkonvention föreslås att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och övriga nämnder i uppdrag att
 utforma inriktningsmål och resultatmål utifrån ett barnrättsperspektiv som bygger på Barnkonventionens intentioner och riksdagens
strategi för att stärka barns rättigheter. Formuleringarna ska finnas
med i nästa budget och verksamhetsplan
 utarbeta rutiner för barnkonsekvensanalys i alla beslutsprocesser
som rör barn
 utse en samordnare som har ansvar för att inhämta kunskap om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys, sprida den till alla tjänstemän och politiker i kommunen samt vara en länk mellan alla berörda i verksamheten
 fastställa metoder för implementering, uppföljning och utvärdering
av FN:s Barnkonvention samt säkerställa att denna integreras i den
kommande Barnskyddslagen
Motionen har, från kommunstyrelsen, remitterats till samtliga nämnder för
yttranden.
Produktionskontorets överväganden
Sverige förband sig redan 1990, som ett av de första länderna, att folkrättsligt förverkliga konventionen. Konventionen Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla enskilda barn i
hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion
eller andra särdrag.
Konventionen innehåller 4 huvudprinciper
 Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör
barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
 Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar
inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
 Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn
tas till barnets ålder och mognad.
Motionsställarens förslag handlar till stor del om att säkerställa att kommunen
beaktar Barnkonventionens intentioner i beslut och i verksamheternas arbete.
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Barnkonventionen ligger redan till grund för de styrdokument (Skollag, läroplaner etc.) som finns för förskola och skola. Nya skollagen, som gäller
fr.o.m. 1 juli 2011, stadgar t.ex. i 1 kap 10 § att i all utbildning och annan
verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt
uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
Med hänvisning till ovanstående bedömer produktionskontoret att myndighetsnämnderna och kommunstyrelsen är mer lämpade att ha synpunkter på
motionsställarens förslag om inriktningsmål/resultatmål och rutiner/metoder. Det kan också vara inom deras områden som behov av att förstärka barnens möjlighet till inflytande finns.
Inom produktionens verksamheter sker en stor del av arbetet redan idag i
enlighet med Barnkonventionens huvudprinciper, vilket bl.a. preciseras i
Likabehandlingsplaner och tillgodoses exempelvis genom att:
 barn och elever behandlas och bemöts likvärdigt oavsett bakgrund.
 planering av arbetsorganisation och arbetstider alltid utgår från barnens och elevernas behov, inte personalens.
 förskolan idag tydligt i hela sitt verksamhetsinnehåll har omorienterat från ett tillsynsperspektiv mot ett lärande- och utvecklingsperspektiv.
Barnen/elevernas inflytande vid verksamheterna sker (utifrån ålder) bl.a.:
inom förskolan t.ex. genom
 att barnen i olika situationer får vara med och bestämma vad man
ska göra t.ex. vid gymnastik, när man går till skogen, väljer var man
vill sitta vid maten, vid sångstunden etc.
 att barnens egna idéer och skapande tillvaratas
 att barnen turas om att ansvara för samlingar
inom skolan t.ex. genom
 elevledda utvecklingssamtal (främst i åk 1-6)
 elevråd
 elevgrupper vid t.ex. workshops i olika projekt (aktuellt:1-1projektet) och vid rekryteringar
 elever ges möjlighet att påverka uppläggning av sitt eget skolarbete,
visst stoffurval och arbetsmetodik.
Förslag till beslut
Produktionsstyrelsen överlämnar produktionskontorets tjänsteutlåtanden
2011-05-27 som sitt remissvar på Motion om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys.

Tommy Fabricius
Produktionsdirektör

Katarina Wästlund
Nämndsekreterare

