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Svar på motion 5/2020 från Ann- Christine Furustrand

Embäck

(S)

Österåker

och Ingela Westerlund
att förhålla sig

(S)

Kristina

(S),

- Barnkonventionen ny

lag för

till

Sammanfattning
Motion har inkommit från Socialdemokraterna med förslag att uppdra till Kommunstyrelsen och
samtliga kommunens nämnder att ta fram en plan för hur Barnkonventionen som lag införlivas i
hela

kommunens

organisation.

Beslutsförslag
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
Anse motionen besvarad i och med skrivning i Verksamhetsplan 2020-2022, Budget 2020 och
påföljande arbete

i

kommunorganisationen

Bakgrund
Socialdemokraternas motion nr 5 / 2020 av Ann- Christine Furustrand

(S),

Kristina

Embäck

(S)

och

Ingela Westerlund (89- Barnkonventionen ny lag för Österåker att förhålla sig till har remitterats till
Kultur- och fritidsnämnden för att besvaras. Sedan 1 januari 2020 är FNs konvention för barnets
rättigheter lag

dem.

i

Sverige. Detta stärker ytterligare barnets ställning

i

processer och beslut

som

rör

Då

barnkonventionen är ratiñcerad i Sverige sedan 1990, är sedan tidigare befintlig lagstiftning
i stor utsträckning anpassad efter att följa konventionen, men nya värderingar, bedömningar och
tolkningar kan förväntas när konventionens 54 artiklar nu är lag.

Förvaltningens slutsatser
verksamhetsplan 2020-2022 Budget 2020 för Österåkers kommun står följande text att
”Barnkonventionen blir lag. Detta innebär att barn måste få framföra sin åsikt och i alla
I

beslutsunderlag ska det framgå vad

som

läsa:

ökad kunskap och förändrat
respektive nämnd och styrelse se över
hur lagen påverkar deras verksamheter och om några justeringar i riktlinjer etc. behöver göras.”
Sedan slutet av 2019 ñnns en grupp för Barnkonventionen på plats i kommunen med representation
från samtliga förvaltningar. Denna grupp har ett uppdrag av Kommunledningsgruppen att
sammanställa behov incm föwaltningarna.
Sedan Mars 2020 är Österåkers kommun medlem i SKRs Barnrättsnätverk, något som ger direkt

arbetssätt

tillgång
I

till

och med

som

lag

i

är barnets bästa. Detta kräver

inom föwaltningen och i kommunen. Här behöver

och erfarenhetsutbyte.
motionen som besvarad och ett arbete med

utbildning, information
detta anser Vi

kommunens

Österåkers

kommun

|

processer
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