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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2020-05-26 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2020/179 
Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i praktiken, 
motion från Mikael Jämtsved (MP) – yttrande till kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Yttrande över motionen Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i

praktiken godkänns för överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Ärendet i korthet 

Mikael Jämtsved (MP) har i en motion som remitterats till tekniska nämnden 

föreslagit att kommunen tar fram en handlingsplan för att säkerställa det strategiska 

och långsiktiga arbetet för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken i hela 

kommunen. Detta i syfte att uppnå en god implementering av barnkonventionen i alla 

verksamheter i kommunen, där arbetet sedan följs upp och utvärderas. 

Den samlade bedömningen är att förvaltningen redan idag arbetar utifrån att 

säkerställa att barn och ungdomars perspektiv ska tas på allvar och att barnets bästa 

ska vara avgörande för beslut som rör barn. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänns för 

överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-26

2. Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i praktiken, yttrande

över motion från Mikael Jämtsved (MP)

3. Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i praktiken, motion från

Mikael Jämtsved (MP)

Bakgrund 

Mikael Jämtsved (MP) har i en motion som remitterats till tekniska nämnden 

föreslagit att kommunen tar fram en handlingsplan för att säkerställa det strategiska 

och långsiktiga arbetet för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken i hela 

kommunen. 

I motionen lyfts det fram att det är viktigt att barnrättsperspektivet och att arbete med 

implementeringen av att barnkonventionen blir lag inte enbart tas i beaktande i 

traditionella barn- och ungdomsverksamheter samt skola utan i hela kommunen. Att 
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kunskapsspridning och barnrättsperspektiv tas i beaktande vid beslut är viktigt men 

för att säkerställa strategiskt och långsiktigt arbete med implementering och 

uppföljning behövs en handlingsplan enligt motionären. 

 
Analys 

Inom bygg- och miljöförvaltningen har det tagits fram riktlinjer med tillhörande 

checklista för att ta tillvara på barnperspektivet och barns perspektiv inom tekniska 

nämndens verksamheters ansvarsområden. Utgångspunkten är att vid åtgärder som 

rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

 

En av de aktiviteter som anges i Järfälla kommuns demokratiplan1 är att det ska tas 

fram ett barn- och ungdomspolitiskt program för en lokal anpassning till 

barnkonventionen som blir lag och en lokal sammanhållen ungdomspolitik. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Implementeringen av barnkonventionen påverkar barn och ungdomar i hög grad. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning är att motionens förslag uppfylls av redan 

befintliga beslut, och att beslutet avseende motionen därmed inte medför någon 

påverkan för barn och ungdomar. 

 
Företagskonsekvensanalys 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att förvaltningens förslag till beslut inte har 

någon direkt påverkan på företag i kommunen. Eventuella framtida konsekvenser 

bedöms i nuläget som svåra att kartlägga. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut kommer inte innebära några 

ekonomiska konsekvenser. 

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över motionen godkänns för 

överlämnande till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 
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