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§4
Svar på motion (V) om barnkonventionens tillämpning (KS 2018.251)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser första att-satsen i motionen besvarad samt
avslår andra och tredje att-satsen.
Reservationer

Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Jaana Tilles (S) och Gustav Elfström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Nicklas
Steorns (MP) yrkande.
Ärendebeskrivning

Jonas Fagerhem (V) väckte 2018-06-18 en motion om att fullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag - att inleda arbetet inför införandet av barnkonventionen med en
utbildning som omfattar politikerna såväl som kommunens anställda - att samordna arbetet
med att uppfylla Barnkonventionen i nämnderna och att dessa som underlag gör kvalitativa
genomgångar av möjligheter, metoder, organisation och kostnader för arbetet inom respektive
nämnd och att - att återrapportera till kommunfullmäktige med förslag till en plan för arbetet
med att implementera barnkonventionen i kommunens alla verksamheter. Fullmäktige
beslutade under slutet av 2017 att kommunen ska förbereda sig på att utbilda beslutsfattare,
tjänstemän med flera. Verkställandet av fullmäktiges beslut är pågående.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad vad gäller första att-satsen,
med hänvisning till beslut i fullmäktige i november 2017 (ärende KS 2016.396), samt att
andra och tredje attsatserna avslås.
Yrkanden
Nicklas Steorn (MP)
Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Jaana Tilles (S), att kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser första attsatsen besvarad och bifaller andra och tredje att-satsen.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser
första att-satsen i motionen besvarad samt avslår andra och tredje att-satsen.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) yrkande och
på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Parisa Liljestrands
(M) yrkande.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§139 Svar på motion (S) om barnkonventionen 2017-11-13
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§ 222
Svar på motion (V) om barnkonventionens tillämpning (KS 2018.251)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser första att-satsen i motionen besvarad samt
avslår andra och tredje att-satsen.
Reservationer

Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Jonas Fagerhem (V) väckte 2018-06-18 en motion om att fullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag - att inleda arbetet inför införandet av barnkonventionen med en
utbildning som omfattar politikerna såväl som kommunens anställda - att samordna arbetet
med att uppfylla Barnkonventionen i nämnderna och att dessa som underlag gör kvalitativa
genomgångar av möjligheter, metoder, organisation och kostnader för arbetet inom respektive
nämnd och att - att återrapportera till kommunfullmäktige med förslag till en plan för arbetet
med att implementera barnkonventionen i kommunens alla verksamheter. Fullmäktige
beslutade under slutet av 2017 att kommunen ska förbereda sig på att utbilda beslutsfattare,
tjänstemän med flera. Verkställandet av fullmäktiges beslut är pågående.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad vad gäller första att-satsen,
med hänvisning till beslut i fullmäktige i november 2017 (ärende KS 2016.396), samt att
andra och tredje attsatserna avslås.
Yrkanden
Jaana Tilles (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige anser första att-satsen besvarad och bifaller andra och tredje
att-satsen.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser första att-satsen i motionen besvarad samt
avslår andra och tredje att-satsen.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jaana Tilles (S) yrkande och på sitt
eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Parisa
Liljestrands (M) yrkande.
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1. Svar på motion (V) om barnkonventionens tillämpning
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Tjänsteskrivelse
Svar på motion (V) om
barnkonventionens tillämpning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser första att-satsen i motionen
besvarad samt avslår andra och tredje att-satsen.
Ärendet i korthet
Johan Fagerhem (V) väckte 2018-06-18 en motion om att fullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag
- att inleda arbetet inför införandet av barnkonventionen med en utbildning som
omfattar politikerna såväl som kommunens anställda
- att samordna arbetet med att uppfylla Barnkonventionen i nämnderna och att dessa
som underlag gör kvalitativa genomgångar av möjligheter, metoder, organisation och
kostnader för arbetet inom respektive nämnd och att
- att återrapportera till kommunfullmäktige med förslag till en plan för arbetet med
att implementera barnkonventionen i kommunens alla verksamheter.
Fullmäktige beslutade under slutet av 2017 att kommunen ska förbereda sig på att
utbilda beslutsfattare, tjänstemän med flera. Verkställandet av fullmäktiges beslut är
pågående. Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad vad gäller
första att-satsen, med hänvisning till beslut i fullmäktige i november 2017 (ärende KS
2016.396), samt att andra och tredje attsatserna avslås.
Bakgrund
Barnkonventionen ska bli lag, och börjar gälla från den 1 januari år 2020.
Kommunfullmäktige biföll 2017-11-13 en motion från socialdemokraterna om
barnkonventionen:
-

Att en utredning initieras med syfte att möjliggöra för kommunen att vara
förberedd samt
Att kommunen förbereder sig på att utbilda beslutsfattare, tjänstemän med
flera.

Enligt nämndernas yttranden, i samband med föregående motion om
barnkonventionen, pågick/planerades utbildningsinsatser inom samtliga nämnder.
Kommunstyrelsen gav i mars 2018, utifrån utredningen, kommunledningskontoret i
uppdrag att

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
TUNA TORG 1· 186 86 VALLENTUNA
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE
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1.

Undersöka hur barn och unga kan och vill vara delaktiga i lokala
samhällsfrågor; vilken av metoderna som tilltalar barn och unga.
2. Ta fram en barn-checklista/rutin för tillämpning som kan användas som stöd
i arbetet samt tydliggöra ansvar och roller.
3. Synliggöra kompetensutvecklingsmöjligheter kopplat till barnkonventionen
och mänskliga rättigheter via web/intranätet.
Undersökningen av hur barn och unga kan och vill vara delaktiga i lokala
samhällsfrågor genomfördes i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen under
sommaren 2018, med hjälp av några av kommunens feriearbetare.
Vad gäller checklista/rutin för tillämpning har hänvisningar till barnkonventionen
inarbetats i de befintliga rutiner/checklistor som används - exempelvis vad gäller
tjänsteskrivelser och projekt. Kompetensutvecklingsmöjligheter och metodstöd
kopplat till barnkonventionen och mänskliga rättigheter har synliggjorts via
intranätet.
På nationell nivå pågår arbete med att ta fram och utforma vägledning för tolkning
och tillämpning - såväl som en kartläggning av hur befintlig svensk lagstiftning och
praxis överensstämmer med barnkonventionen. Regeringsuppdragen ska redovisas
under 2019.1
Att utbilda
Motionären föreslår att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att inleda arbetet inför
införandet av barnkonventionen med en utbildning som omfattar politikerna såväl
som kommunens anställda.
Motionären nämner i motionen att det finns både allmänna och övergripande
metoder men också specifika metoder inom olika samhällsfunktioner. Att respektive
nämnd anordnar utbildning för respektive förtroendevalda och medarbetare är därför
mer funktionellt; utifrån att verksamheterna är olika och tillämpningen därför skiljer.
Vad gäller utbildning som omfattar politikerna, såväl som kommunens anställda,
finns fördelar med att anordna separata utbildningar till respektive
målgrupp/nämndområde – ekonomiska såväl som praktiska. Grundläggande
information om barnkonventionen kommer dock lämnas i samband med
utbildningen av förtroendevalda i samband med den nya mandatperioden.
Möten m.m. riktat till förtroendevalda förläggs oftast kvällstid medan utbildningar
riktat till anställda huvudsakligen förläggs dagtid. Då arbetsgivaren schemalägger
aktiviteter riktat till personal kvällstid medför det vanligen extra kostnader i form av
exempelvis ersättning för obekväm arbetstid. I samband med aktiviteter riktade till
förtroendevalda som förläggs dagtid, kan ersättning för förlorad arbetsinkomst vara
aktuellt. Även det kan medföra ökade kostnader.
1 Regeringskansliets webbplats, ”En vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas
och tillämpas” samt ”Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis
överensstämmer med barnkonventionen” 2018-08-23 www.regeringen.se
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Kompetensutveckling av kommunens medarbetare pågår kontinuerligt inom
kommunens verksamheter, och är ett chefsansvar. Målet för all personalutveckling i
kommunen är enligt HR-avdelningen att öka den anställdes kompetens och
handlingsberedskap inför framtiden.
Enligt information på barnombudsmannens webbplats pågår för närvarande en
treårig satsning – Barnrätt i praktiken – för att höja kompetensen om
barnrättsperspektiv i myndigheter, kommuner, landsting och regioner. Under hösten
och vintern 2018 erbjuder barnombudsmannen bland annat webbseminarier för olika
yrkesgrupper som behöver verktyg för att arbeta med att implementera
barnkonventionen. Barnombudsmannen planerar även en konferens på temat ” Att ta
barnrättsarbetet vidare” riktad till chefer och personer på strategisk nivå. Det finns
alltså en mängd utbildningsmöjligheter att ta del av digitalt via barnombudsmannen.
Dessa marknadsförs via kommunens intranät.
Kommunledningskontorets bedömning
Samordnande roller finns i viss utsträckning på kommunledningskontoret, i form av
funktioner som säkerhetssamordnare, integrationssamordnare, miljöstrateg samt en
trygghets- och folkhälsosamordnare. Ett nytt samordningsuppdrag enligt ovan skulle
medföra att tid behöver tas från befintliga uppdrag. Att anställa en ny samordnare
alternativt barnombudsman bedöms inte vara möjligt inom nuvarande budgetram.
Arbetet med att verkställa fullmäktiges föregående beslut; att kommunen ska
förbereda sig att utbilda beslutsfattare, tjänstemän med flera om barnkonventionen är
pågående. Nämnderna bedöms utifrån tidigare remissvar kunna anordna
utbildningar för respektive förtroendevalda och anställda utifrån respektive behov.
Metodstöd, webbutbildningar med mera, som kan underlätta implementeringen,
finns att tillgå genom nationella aktörer. Kommunledningskontoret stöttar
förvaltningarna i arbetet.
Handlingar
Bilaga 1. Svar på motion (S) om barnkonventionen (KS 2016:396)
Victor Kilén
Kommundirektör

Emelie Hallin
Stabschef

______________________
Ska expedieras till
Akt
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VATsISTERPARTêET
VALE.ENTTJNA

MetÊon am ttlËämpnången

2û18-t6-f.8

av Ban¡kc¡rventianen

i VaËEenÊuna

Vi vet nu att FN:s konvention om bamets räüigFåeter leomrner att bli svensk lag från och med den
L januari 202t. Ðet är bra att kornmunledningen har tagit initiativ till en uuedning för att
beskriva nulåiget oeh förbereda nãmnderna inför inforandet.
Tyvåirr vitmar utredningen dels orn okunskap hos kommunledning
flera lowärda tidigare initiativ och forslag nr¡te har genornförts.

och nåimnder ocFt dels om

atÉ

Ðet Ëir viktigt au skilja på begreppen "bêmperspektiv" Gch '"barns perspektiv". Eamperspektivet
är vuxnas tolkningar av bams behov utifrån de kunskaper och erfarenheter so$l vi vuxna ha¡'.
Barns perspektiv åir barnens egna utryckta behov och önskemål" Båda perspektiven åir
nödvändiga men kråver Frelt olika insatser'" Ðet finns både allmåi¡lna oeh övergripande rnetoder
rnen oekså specifika metoder inom olika sarnhÉillsfunlçtioner. Mycket kunskap orc metcder och
cch hcs de konnnuuner sonû har korìrrfüt
verktyg finns bland annat hcs Bamornbudsrnannen
í Vallentr,ma.
än
Barnkonventionen
låingre
i
rned
arbetet
betydligt

tm

Vallentuna sk* kunna ta några avgörande steg rnot förverkiigandet av Barnkonve¡rtionem
behövs genomtåinkta och konkrca insatser.
Vänsterpartiet

yrkar att

- Komnnunstyrelsen får i uppdrag att inleda arbetet inför införandet av Samkonventionen
en utbildni¡rg strn orflfattax såväl poïitike$la sorn kornmunens anståillda

med

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna arhetet nr¡ed att uppfylta Bamkonventionen i
nåirnnderna och at[ dessa som underlag gör kva]itativa gencmgångar av mtijligheteq rnetoder,
oryanisation ocFr kosmader ftir arbetet inom respektive närnnd och au
- Kornrnunsffreåsen får i uppdrag att åtenapportera tilÌ Kommunfullrnäktige rned förslag till en
plan for arbetet med att implementera Barnkonventionen i kommunens alla verksamheter"

1 <:í:
,1)oql/
{K€ÙHT^
Johan Fagerhen-l

Vänsterpartiet

V'allentuna
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§ 139
Svar på motion (S) om barnkonventionen (KS 2016.396)
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ärendebeskrivning

Jerri Bergström (S) och Ing-Marie Elfström (S) väckte 2016-09-12 en motion om åtgärder
ifall barnkonventionen blir lag i Sverige: - att en utredning initieras med syfte att möjliggöra
för kommunen att vara förberedd inför ovanstående - att kommunen förbereder sig att utbilda
beslutsfattare, tjänstemän med flera. Motionen har skickats på remiss till fritidsnämnden,
kulturnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden.
Fritidsnämnden och kulturnämnden har föreslagit att motionen anses besvarad. Barn- och
ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har lämnat yttranden, där nämnderna föreslår
fullmäktige att fatta beslut om bl.a. riktlinjer. Utöver yttrandet föreslår utbildningsnämnden
bifall av motionen. Socialnämnden ser inte något behov av en utredning och kommer tillse att
berörda beslutsfattare och tjänstemän får kompetensutveckling. Av nämndernas remissvar
framgår att arbete huvudsakligen redan sker i enlighet med barnkonventionen, även om två av
nämnderna framhåller förbättringsområden. Samtliga nämnder har för avsikt att tillse att
beslutsfattare och tjänstemän får relevant kompetensutveckling ifall lagstiftningen ändras.
Yrkanden
Gunnel Orselius-Dahl (L) yrkar, med bifall från Ing-Marie Elfström (S), Jaana Tilles (S) och
Johan Skog (M) bifall till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Gunnel Orselius-Dahls (L) yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet därmed.
Beslutsunderlag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§179 Svar på motion (S) om barnkonventionen
§138 Svar på motion (S) om barnkonventionen
Svar på motion (S) om barnkonventionen
Motion (S) om Barnkonventionen blir lag i Sverige, utreda och utbilda
Remissvar på Motion (S) Barnkonventionen blir lag i Sverige; Socialnämnden
Yttrande, motion (S) om att Barnkonventionen blir lag i Sverige, utbildningsnämnden
Yttrande, motion (S) Barnkonventionen blir lag i Sverige, barn- och
ungdomsnämnden
8. Fritidsnämndens remissvar på motion (s) angående Barnkonventionen blir lag i
Sverige
9. Remissvar på motion (S) angående barnkonvention blir lag i Sverige, kulturnämnden
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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