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Se barnen - svar på motion
Barn- och utbildningsnämndens förslag till
kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
(s) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion som föreslår att samtliga
beslut i kommunens nämnder och styrelser granskas utifrån ett
barnperspektiv.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna föreslår att samtliga ärenden inför beslut i kommunens
nämnder och styrelser ska granskas utifrån ett barnperspektiv: ” I praktiken
skulle det kunna gå till så att varje ärende förses med en standardiserad
blankett, som fylls i och svarar på hur barnens perspektiv tagits tillvara i just
det ärendet, och att inga beslut fattas utan att barnkonsekvensanalys
medföljer ”.
Barnperspektivet och barnets perspektiv är inte samma sak. Barnets
perspektiv är barnets egen berättelse och tolkning, medan barnperspektivet
innebär en analys av barnets perspektiv (som görs av vuxna) i förhållande till
rådande villkor.
Barnperspektivet innebär att vuxna, så långt som möjligt, sätter sig in i
barnets situation för att bättre kunna ta tillvara barnets intresse och verka för
barnets bästa. I alla beslut som barn- och utbildningsnämnden fattar finns
barnperspektivet med. Det är däremot inte alltid helt lätt att avgöra vad som
är barnets bästa. Det som är bäst för ett barn behöver inte vara bäst för ett
annat barn. Det exempel som motionärerna tar upp, riktlinjer kring
barnomsorg, är ett sådant exempel. Principen om barnens bästa ska väga
mycket tungt samtidigt som barnets intresse inte alltid kan väga tyngst. Det
kan finnas situationer då andra intressen väger tyngre och därmed får
företräde.
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Barn- och utbildningsnämndens arbete styrs av en rad nationella
styrdokument såsom Skollagen och läroplaner vilka konventionerna om
mänskliga rättigheter är inarbetade i. Alls beslut i Barn- och
utbildningsnämnden är förankrade i Barnkonventionen och övriga
konventioner om mänskliga rättigheter.
Tyresö kommuns arbete med en skola för var och en är ett tydligt exempel på
ett medvetet arbete för att säkerhetsställa de mänskliga rättigheterna enligt
FN:s konventioner. Förutom barnkonventionen så finns en rad andra
konventioner som är viktiga i arbetet med barn. Konventionen om rättigheter
för personer med funktions-nedsättning (2007) och Salamancadeklarationen
(1994) som handlar om hur man på bästa sätt ska anordna undervisningen för
elever i behov av särskilt stöd. Detta arbete är av största vikt för att
säkerhetsställa barns mänskliga rättigheter och att lyfta barnperspektivet.
- Motionen anses besvarad.

Yrkande
Jerry Svensson (s) och Lilian Nylinder (mp) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jerry Svenssons (s) och Lilian Nylinders
yrkande.
Nämnden beslutar enligt framskrivet förslag.
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