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Järfälla kommun bör utse en barnrättspilot i varje nämnd, motion från
Lennart Nilsson (KD) – yttrande till kommunstyrselsen

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

1. Motionen avslås.

Ärendet i korthet

Lennart Nilsson (KD) har till kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Järfälla
kommun bör utse en barnrättspilot i varje nämnd” som ett sätt att säkra arbetet med
barns rättigheter. Utifrån att barnkonventionen blir svensk lag så blir kommunens roll
i barnrättsarbetet förtydligat och organisationen måste arbeta med barns rättigheter i
alla kommunens verksamheter.
I förvaltningens yttrande framgår att kommunen bör genomföra ett övergripande
arbete i syfte att förbereda sig inför att barnkonventionen from 2018 troligtvis blir
lag. I detta arbete bör ingå att närmare studera nyligen lämnat betänkande från
barnrättsutredningen vilket inkluderar att beakta det treåriga kompetenslyft som
föreslås i syfte att höja kompetens om barnkonventionen och ge kunskap om vad
barnkonventionen som lag innebär i förhållande till den egna verksamheten.
Förslaget om barnrättspiloter kan ingå som del i det kommunövergripande arbetet
men förslaget bör i detta läge avslås.
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Bakgrund

Lennart Nilsson (KD) har till kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Järfälla
kommun bör utse en barnrättspilot i varje nämnd”.
I motionen framgår att regeringen under våren 2016 avser att presentera ett förslag
som innebär att barnkonventionen får status som svensk lag. Med stor sannolikhet
kommer detta förslag antas då näst intill alla partier är ense om att konventionen ska
bli en del av den svenska lagstiftningen.
Barnrättspiloter lyfts fram i motionen som ett sätt att förverkliga arbetet med barns
rättigheter. Sörmlands landsting har sedan år 2000 arbetat med konventionen i den
dagliga verksamheten och barnrättspiloter har varit en del i detta. Barnrättspiloter är i
Sörmlands landsting en medarbetare som genomgått en tvådagars utbildning om
bl. a. barnkonventionen och barnrättsarbete. Efter utbildningen blir barnrättspiloten
medlem i ett nätverk där de kan utbyta idéer och erfarenheter. Barnrättspilotens
uppdrag innebär att informera om barnkonventionen och vara ett stöd till chefer i att
förverkliga konventionen.
Utifrån att barnkonventionen blir svensk lag så blir kommunens roll i barnrättsarbetet
förtydligat och organisationen måste arbeta med barns rättigheter i alla kommunens
verksamheter. Kristdemokraterna föreslår att en barnrättspilot utses i varje nämnd
och att de arbetar med barnombudet som föreslås ansvara för utbildning och
samordning av kommunens implementering av barnkonventionen.

Analys inklusive barnkonsekvensanalys

Barnrättighetsutredningen lämnade i mars 2016 över sitt betänkande till barn- äldre
och jämställdhetsministern om hur FN:s barnkonvention kan göras till svensk lag.
Betänkandet kommer att skickas på remissrunda men det är mycket troligt att
förslaget kommer att antas då en samsyn finns bland de flesta av riksdagens politiska
partier att konventionen ska bli lag. I detta läge föreslås att barnkonventionen antas
som lag med ordagrann lydelse men att den även ska transformeras in i befintlig
lagstiftning även om det kommer ta längre tid. I betänkandet föreslås att
barnkonventionen ska bli lag från 1 januari 2018.
Ytterligare förslag från barnrättighetsutredningen är att en treårig satsning bör göras
på ett kompetenslyft för att höja kompetens om barnkonventionen, de fakultativa
protokoll som Sverige har tillträtt samt barnets rättigheter. Kompetenslyftet föreslås
omfatta yrkesgrupper inom offentliga myndigheter samt förtroendevalda inom
kommun, stat och landsting och bl. a. syfta till att ge kunskap om vad
barnkonventionen som lag innebär i praktiken i förhållande till den egna
verksamheten.
Barnombudsmannen föreslås få en roll i kompetenssatsningen genom uppdraget att
genomföra utbildningsinsatser och bidra till spridning och användning av metoder
för att stärka barnrättsperspektivet hos myndigheter.
Att barnkonventionen blir lag i Sverige är en händelse som förväntas påverka barns
situation på ett positivt sätt, både på grupp och på individnivå. Det förutsätter dock
ett strukturerat arbete för att säkerställa att konventionen följs. Förvaltningen anser

2016-04-18

3 (3)

att det är viktigt att kommunen förbereder sig på ett grundligt sätt inför att
konventionen blir lag i syfte att säkra att den följs i kommunens alla verksamheter.
Kommunen bör därför inleda ett övergripande arbete där barnrättsutredningens
betänkande mer noggrant studeras för att sedan skapa en plan för vilka aktiviteter
som kommunen behöver genomföra i de olika förvaltningarna inför att
barnkonventionen blir lag. Förslaget om barnrättspiloter och om det passar i Järfälla
kommun kan beaktas i detta arbete. Bedömning görs dock att ett eventuellt införande
kan ske först efter att kommunen skapat sig en bättre bild av vilka åtgärder som
behöver vidtas för att säkra att barns rätt tas tillvara. Förslaget om att införa
barnrättspiloter bör därför avslås i detta läge.
Det är även viktigt att utvecklings- och utbildningssatsningar i kommunen, med
anledning av att barnkonventionen föreslås bli lag, görs i överensstämmelse med det
kunskapslyft som barnrättighetsutredningen föreslår i sitt betänkande.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut bedöms inte ge några ekonomiska konsekvenser i dagsläget då
motionen föreslås avslås. Förvaltningen vill dock lyfta att ett kommunövergripande
arbete med att säkra att barnkonventionen följs när den får status som lag troligtvis
kommer ge ekonomiska konsekvenser, bl.a. genom utbildning- och
utvecklingssatsningar.

Slutsatser

Förvaltningens slutsats är att socialnämnden föreslås lämna som förslag till
kommunstyrelsen att motionen bör avslås i kommunfullmäktige.

Johan Bergman
Socialdirektör

Stefan Lidsten
Avdelningschef

Expedieras
Kommunstyrelsen
Diariet
Johan Bergman
Stefan Lidsten
Lotta Erlandsson
Jenny Wilhelmsson

