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2016-05-11
Barn- och ungdomsnämnden
Dnr Bun 2016/53
Järfälla kommun bör utse en barnrättspilot i varje nämnd, motion från
Lennart Nilsson (KD) – yttrande till kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till barn- och ungdomsnämnden,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.
Ärendet i korthet

I en motion ”Järfälla kommun bör utse en barnrättspilot i varje nämnd” från Lennart
Nilsson (KD) föreslås att en så kallad barnrättspilot ska utses i varje nämnd. Enligt
motionen ska barnrättspiloten ges ett särskilt ansvar för att informera och stödja
chefer och medarbetare i frågor som rör barns rättigheter. För detta ska
barnrättspiloten få särskild utbildning i barnkonventionen och barnrätt av
kommunens barnombud.
Mot bakgrund av de rekommendationer som uttalats från FN:s barnkommitté till
Sverige (CRC/c/SWE/CO/5) samt mot bakgrund av de slutsatser som lämnats i
betänkandet av Barnrättsutredningen (SOU 2016:19) anser barn- och
ungdomsförvaltningen att förslaget med att utbilda en barnrättspilot i varje nämnd
inte i tillräcklig utsträckning möter de uppsatta målen. För att säkerställa att
kommunens arbetssätt är i nivå med de nationella och internationella målen bör
frågan istället utredas vidare. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att motionen
avslås.
Handlingar

1. Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-11
2. Motion från Lennart Nilsson (KD) ”Barnrättspilot”, Dnr Kst 2015/480
Bakgrund

I motionen, som inkom i december 2015, ger KD:s Lennart Nilsson ett förslag på hur
man kan stärka barns rättigheter, genom att särskilt utbilda en person i varje nämnd
till så kallad barnrättspilot. Som föregångare i detta arbete nämns Sörmlands
landsting som sedan år 2000 har arbetat aktivt med detta. Barnrättspiloterna i
Sörmlands landsting har fått två dagars utbildning i barnkonventionen. Efter detta har
barnrättspiloternas uppdrag bestått i att stödja och informera sina medarbetare och
chefer om barnkonventionens betydelse och innehåll med syfte att stärka barnets
rättigheter.
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I motionen nämns detta som särskilt aktuellt eftersom barnkonventionen troligen
kommer att inkorporeras som lag från och med 1 januari 2018. Järfälla kommuns
barnombud föreslås vara den som skulle ansvara för att utbilda barnrättspiloter i de
olika nämnderna och för implementeringsarbetet av barnkonventionen i kommunen.
Analys

Genom FN:s barnrättskommittés sammanfattande kommentarer/observationer
(CRC/c/SWE/CO/5) och betänkandet av Barnrättsutredningen (SOU 2016:19)
framgår tydligt att information om – och utbildning inom barnkonventionen
skyndsamt och i i högre utsträckning behöver förmedlas och förankras både hos barn
och vuxna för att man som konventionsstat ska leva upp till barnkonventionens
bestämmelser. I Barnrättsutredningen föreslås regeringen att under en treårsperiod
genomföra ett kunskapslyft, inom vilket både förtroendevalda och tjänstemän inom
kommunala verksamheter nämns.
Mot bakgrund av detta anser barn- och ungdomsförvaltningen att det inte är
tillräckligt att utbilda en barnrättspilot i varje nämnd, eftersom det inte möter
målsättningen som uttryckts. Barn- och ungdomsförvaltningen ser också en risk med
att vidta åtgärder i enlighet med det som föreslås i motionen, utan att först utreda
vilka behov som finns i kommunen.
Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, genom att utreda frågan närmare säkerställer man i högre utsträckning att rätt
åtgärder vidtas.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej, i yttrandet föreslås att frågan utredas vidare, bland annat genom att involvera
barnen i arbetet.
Slutsatser

Eftersom åtgärderna i frågan om en utbildningssatsning inom barnkonventionen bör
föregås av en utredning föreslår barn- och ungdomsförvaltningen att motionen
avslås.

Minna Avrin
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