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Svar på motion nr I 1/2016 från Ann-Christine Furustrand (S) - Möta
barn på flykt
Sammanfattning
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-03-14, § 2:19, föreslår motionären att Österåkers
kommun köper in UNICEF:s handbok "Möta barn på flykt" och att inköpet ska finansieras genom
att posten oförutsedda utgifter i Kommunstyrelsen tas i anspråk.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta
Anse motion nr 11/2016 besvarad med hänvisning till att boken "Möta barn på flykt" finns att ladda
ned kostnadsfritt på UNICEFs hemsida, där det framgår att handboken har tagits fram som ett
konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter.

Bakgrund
Motionären föreslår att boken "Möta barn på flykt" ska köpas in av Östeåkers kommun och delas ut
till nämnder som fattar beslut gällande ensamkommande barn exempelvis Kommunstyrelsen,
Socialnämnden, Skolnämnden och Produktionsstyrelsen samt till den personal som kommer i
kontakt med dessa barn för att kunna bemöta dem på bästa sätt.

Förvaltningens slutsatser
Kommunstyrelsens kontor anser motionen besvarad med hänvisning till att boken "Möta barn på
flykt" finns att ladda ned kostnadsfritt på UNICEFs hemsida.
Unicef skriver på sin hemsida "Handboken har tagits fram som ett konkret och praktiskt verktyg för att på
bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter. Vår förhoppning är att handboken blir ett redskap vid mötet med
barn på flykt, där förhållningssättet är att se varje enskilt barn.
Den digitala versionen av handboken Möta barn på flykt uppdateras kontinuerligt, i den mån det Jinns behov att
göra kompletteringar. Ladda ner handboken här nedan:
https:/ / unicef.se/rapporter-och-publikationer/ mota-barn-paflykt
Finns även att beställa gratis på nnicejbutiken.se."
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Möta barn på flykt
UNICEF; FN:s barnfons, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention om barnets
rättigheter. Mot bakgrund av den förföljelse, förtryck, fattigdom, krig, inbördeskrig eller katastrofer
som är orsaken till att familjer splittras och att miljontals barn tvingas lämna sina ursprungsländer har
UNICEF Sverige tagit fram en bok som heter" Möta barn på flykt". Det är en enkel handbok för alla,
som är tänkt som ett redskap vid mötet med barn på flykt där förhållningssättet är att se varje enskilt
barn. Det är en bok för den som möter barn på flykt som engagerad medmänniska, volontär, särskild
förordnad vårdnadshavare, som anställd inom förskola, skola eller hälso- och sjukvård.
Ensamkommande flyktingbarn - kan vi alls föreställa oss hur det är? Boken ger en del tankar och
verktyg för hur dessa barn bör bemötas, pekar på riskfaktorer, och hur vi bör bemöta dem på bästa
sätt.
Handboken "Möta barn på flykt" är en utmärk liten bok också för beslutsfattare varför vi föreslår att
Österåkers kommun köper in boken från UNICEF och ser till att de kommunala nämnder som beslutar
om dessa barn (KS, PS,SKN, SON,KFN, Bredskapsutskottet) erhåller boken, och gärna även den
personal som kommer i kontakt med barnen.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi följande:
Att

Österåkers kommun köper in UNiCEF;s handbok " Möta barn på flykt" i en upplaga
som räcker för att tillgodose intentionerna i motionen.

Att

Finansieras genom att i anspråksta posten oförutsett i kommunstyrelsen
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