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Svar på motion om att inrätta en tjänst som
barnombudsman i Tyresö kommun
§ 10

Diarienummer 2020/KS 0162 001

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
för förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har lämnat in en motion
till kommunfullmäktige om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö
kommun. Från 1 januari 2020 är barnkonventionen införd i svensk lag. Syftet
med att inrätta en tjänst som lokal barnombudsman är att bevaka att
barnkonventionen genomsyrar alla kommunens verksamheter samt att erbjuda
barn och unga en företrädare i enskilda fall. Motionärerna föreslår att en lokal
barnombudsman ska ha en kommunövergripande, strategisk roll samtidigt som
denne kan ge direkt stöd och råd till barn och vårdnadshavare.
Motionen har remitterats till kommunledningsutskottet för förslag till
besvarande. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i
kommunfullmäktige.
Motionen föreslås i nedan ordförandeutlåtande avslås.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter en angelägen fråga om vikten av att säkerställa att
barnkonventionen efterlevs och där barnperspektivet genomsyrar alla
kommunens verksamheter.
I förslaget önskar motionärerna att en tjänst ska inrättas som ska granska
nämnders beslut, säkerställa att alla som arbetar med barn och unga utbildas i
barnkonsekvensanalys, barnkonvention och barnrättsperspektiv, informera
barn och unga om deras rättigheter, vara ombud för barn och föräldrar i enskilt
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fall samt samverka och hålla sig uppdaterad i frågor som rör barnens
rättigheter.
Barnkonventionen blev svensk lag 2019. Sedan dess har kommunen arbetat
med att genomföra utbildningsinsatser för att rusta chefer, politiker och
personal för den nya lagstiftningen. Riktlinjer slår nu fast att chefer och
medarbetare ska ha kunskap om barnens rättigheter där dessa löpande ska
erbjudas utbildningsinsatser. Till detta finns ett administrativt stöd i form av
styrande dokument, en webbsida med praktiskt stöd, en intern stödfunktion
för barnrättsområdet och i kommunens beslut och tjänsteskrivelser ska nu en
prövning av barnets bästa alltid ingå.
Utöver dessa insatser har kommunen sedan ett år tillbaka en anhörigkonsulent.
Anhörigkonsulenten finns där för att rådgöra anhöriga vid omsorg för en
närstående. Med detta stöd kan föräldrar få hjälp med att hitta rätt stöd till de
barn som har behov till detta.
De genomgripande utbildningsinsatserna tillsammans med de stödfunktioner
som är inrättade anser vi svarar upp på ett bra sätt mot det som motionen
efterfrågar i kommunens verksamheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller
ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i
Tyresö kommun.pdf
Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att inrätta en tjänst som barnombudsman i
Tyresö kommun.pdf
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Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2021-01-25

Paragrafer

1–11

Sekreterare

Alice Berg
Ordförande

Anita Mattsson
Justerande

Anki Svensson
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Beslutande organ

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-01-20
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Protokollets förvaringsplats

Kommunkansliets arkiv plan 6
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Alice Berg
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Närvarolista
Beslutande
Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Martin Nilsson (S), från och med § 9 kl. 14:30.
Susann Ronström (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Dick Bengtson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anders Wickberg (SD)

Ersättare
Anders Linder (S), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S) §§ 1-8.
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)

Övriga
Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, chef stöd- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen
Helene Bergström, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen
Heléne Hjerdin, avdelningschef projektavdelningen,
kommunstyrelseförvaltningen
Elanor Holm, planarkitekt, kommunstyrelseförvaltningen
Christer Fransson, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen
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Bernt Eklund, projektchef, kommunstyrelseförvaltningen
Josefin Alvblad, arkitekt, Cedervalls

Frånvarande
Peter Freij (M)
Fredrik Bergkuist (M)
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