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2016-05-11
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Dnr Kdn 2015/198
Järfälla kommun bör utse en barnrättspilot i varje nämnd – motion från
Lennart Nilsson (KD)
Förslag till beslut

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden föreslås att till kommunstyrelseförvaltningen
överlämna förvaltningens skrivelse som sitt eget svar på motionen.
Ärendet i korthet

Lennart Nilsson (KD) har till fullmäktige inlämnat motionen ”Järfälla kommun bör
utse en barnrättspilot i varje nämnd”. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen har
för avsikt att utse en funktion inom sin förvaltningsorganisation som ska ha ett
särskilt ansvar för barnrättsarbetet, inklusive utbildning till medarbetare om
barnkonventionen.
Handlingar

1
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Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-11.
Motion till fullmäktige, Dnr Kst 2015/480

Bakgrund

Lennart Nilsson (KD) har till fullmäktige inlämnat motionen ”Järfälla kommun bör
utse en barnrättspilot i varje nämnd”. Motionen har överlämnats till bland andra
kultur-, demokrati- och fritidsnämnden för beredning.
Senare i vår avser regeringen att lägga fram ett förslag att barnkonventionen blir en
del av svensk lagstiftning. Prognosen är att förslaget kommer få ett brett stöd i
riksdagen.
Nilsson anser att ett antagande av en lagstiftning inom området förtydligar
kommunens roll vad gäller barnrättsarbete och att ett sådant arbete ska ske i samtliga
av kommunens verksamheter.
Nilsson föreslår att Järfälla kommun utser en barnrättspilot i varje nämnd.
Barnrättspiloterna ska sedan arbeta tillsammans med det barnombud som
organisatoriskt finns under kommunstyrelsen och som föreslås ansvara för
samordning av utbildning och implementering av barnkonventionen.
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Överväganden

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen har för avsikt att utse en funktion som
ska ha ett särskilt ansvar för barnrättsarbetet, inklusive utbildning till medarbetare
om barnkonventionen. Det kan rymmas inom de tjänster som finns i organisationen
idag. Att inrätta en ny tjänst med tjänstebeteckningen barnrättspilot är för närvarande
inte aktuellt.
Ekonomiska konsekvenser

Ansvaret för arbetet med barnkonventionen föreslås ingå i en befintlig tjänst och
rymmas inom nämndens totala budget.
Barnkonsekvensanalys

 Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
o Ja, beslutet förväntas påverka barns och ungdomars situation på ett
positivt sätt.
 Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
o Beslutet bedöms bidra till barns och ungas bästa.
 Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
o Nej

Slutsatser

Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt eget
svar på motionen.
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