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Kommunstyrelsen
Tyresö kommun

Yttrande kring motion om inrättande av kommunal
barnombudsman, Dnr 2007/KS 152

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte tillstyrka förslaget om
inrättande av kommunal barnombudsman
Sammanfattning
Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) har
lämnat in en motion om inrättande av en kommunal barnombudsman.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att motionen inte tillstyrks, mot
bakgrund av att det ingår i förvaltningens uppdrag att verka för barn och
unga. Det finns en statlig barnombudsman, som tillsammans med
Skolverket, sköter tillsynen av kommunernas agerande mot barn och unga
och det skulle vara tveksamt om lämpligheten i att en kommunal
tjänsteman skulle agera mot den egna kommunen.
Bakgrund
Motionen har sitt ursprung i en medborgaridé, som innebär att kommunen borde
inrätta en kommunal barnombudsman med uppgift att bevaka och främja barns
rättigheter i kommunen.
Skolans uppdrag regleras bland annat av Skollag, Grundskole- och
Gymnasieförordning samt Läroplanerna. Lagen om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever ställer stora krav på skolans agerande
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och beskriver de skyldigheter huvudmannen har för att främja barns och elevers lika
rätt och motverka alla former av diskriminering.
Skolan har också ett uppdrag att se till att Barnkonventionens rekommendationer
efterlevs. Socialtjänstlagen reglerar skolans agerande om det finns misstanke om att
ett barn far illa.
”Skolans uppdrag är att främja förståelse och medmänsklighet och det offentliga
skolväsendet vilar på demokratins grund. Skolan ska vara saklig och allsidig och ge
likvärdig utbildning, oavsett var i landet utbildningen ordnas. Utbildningen ska ske
utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Skolan skall också aktivt och medvetet
främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter. Eleven skall i skolan möta
respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska skapa de bästa betingelserna för
elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.” 1
Läroplanens kapitel om normer och värden tydliggör skolans uppdrag att förebygga
och motverka alla former av kränkande behandling, att aktivt motverka trakasserier
och förtryck, samt visa respekt för den enskilda individen och respektera andra
människors egenvärde.
Skollagen reglerar bland annat barns och ungas rätt till utbildning och kraven på
behöriga lärare. Grundskoleförordningens bestämmelser handlar bland annat om
elevers rätt till stödundervisning, ordningsregler, utvecklingssamtal och
elevvårdskonferenser.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen inte tillstyrker
motionen om en kommunal barnombudsman mot bakgrund av att barn och ungas
rättigheter är väl reglerade i lagstiftning samt att det finns statlig tillsyn på området.
Det är också tveksamt om det lämpliga i att en kommunal tjänsteman agerar mot den
egna kommunen.
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