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Förvaltningens förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till
kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått remiss om
”Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad
2018-2022”. Stadsledningskontorets kansli för mänskliga rättigheter
har utarbetat programmet som utgör ett styrdokument med fokus på
barns rättigheter och inflytande.
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Programmets fokusområden och prioriterade frågor går i linje med
det arbete med barns rättigheter och inflytande som redan pågår
inom förvaltningen. Förvaltningen önskar kunskap och stöd för att
genomföra implementeringen av programmet. Förvaltningen önskar
även ett erfarenhetsutbyte över staden samt utbildningssatsningar
för medarbetarna för att säkerställa implementeringen i
verksamheterna. Vidare önskar förvaltningen att barnperspektivet
och föreslagna verktyg integreras i befintliga riktlinjer för
verksamheterna.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått remiss om
”Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad
2018-2022”, diarienummer 171-1526/2016. Yttrande begärs av
samtliga stadsdelsnämnder, facknämnder, Stockholms stadshus AB,
barnombudsmannen, samt barnrättsbyrån med flera senast den 25
september 2017.
I Stockholms stads budget 2015 anges att ett handlingsprogram ska
utarbetas utifrån FN:s barnkonvention. I februari 2016 lämnade
Barnrättighetsutredningen förslag på en lag om inkorporering av
FN:s barnkonvention i svensk lagstiftning. Stadsledningskontorets
kansli för mänskliga rättigheter har berett ärendet och utarbetat ett
program med anledning av detta.
Ärendet
Stadsledningskontorets kansli för mänskliga rättigheter har utarbetat
programmet som utgör ett styrdokument med fokus på barnens
rättigheter och inflytande. Stadens nämnder och styrelser ska utgå
ifrån styrdokumentet vid planering, genomförande och uppföljning
av sitt arbete. Syftet är att nå stadens vision Ett Stockholm för alla.
Programmet ska vara ett komplement till andra styrdokument som
”Stockholm stads program mot våld i nära relationer samt
hedersrelaterat våld och förtyck” och ”Program för ett jämställt
Stockholm”.
Programmets innehåll
Nedan beskrivs kortfattat programmet.
Programmets första del ger en beskrivning av utmaningarna i
Stockholm stad. Bland annat beskrivs skillnaderna i uppväxtvillkor
över staden samt mellan barn med olika förutsättningar som
exempelvis kön, funktionsnedsättning och socioekonomisk
bakgrund. Vidare beskrivs programmets syfte som styrdokument
samt FN:s barnkonvention samt annan lagstiftning.
Inriktning och fokusområden

I programmets andra del fastställs den övergripande inriktningen:
I Stockholm får alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar sina
rättigheter tillgodosedda och har möjlighet att forma samhället och
sina egna liv.
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Vidare anges fem fokusområden:
1. Alla medarbetare ska beakta barnperspektivet och omsätta
barnens rättigheter i alla beslut, uppdrag och i det dagliga
arbetet.
2. Barns rätt till likabehandling och skydd mot diskriminering
ska säkerställas.
3. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka och få sina åsikter
respekterade.
4. Barn och vuxna ska ka kunskap om barns rättigheter och vad
de innebär i praktiken.
5. Barn ska vara trygga och skyddas mot fysiskt och psykiskt
våld.
Inom varje fokusområde finns även ett antal prioriterade frågor.
Ansvarsfördelning, kunskap, arbetssätt och uppföljning

Den tredje och sista delen omfattar ansvarsfördelning, kunskap,
arbetssätt och uppföljning.
Stadsdelsnämnderna ska utifrån programmet utarbeta konkreta
aktiviteter som behöver genomföras och integrera dessa i ordinarie
verksamhetsplanering med hjälp av mål, aktiviteter och indikatorer
samt uppge vilken samverkan som behöver ske.
Barnschecklista och barnkonsekvensanalyser ska vara stöd i arbetet
med att synliggöra, utreda och analysera de konsekvenser som
förslag och beslut får för barn.
Kommunstyrelsen ansvarar för att genomföra introducerande
utbildningsinsatser för förtroendevalda, förvaltningsledning samt
nyckelpersoner.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen analys och kvalitet i samråd
med avdelningarna individ och familj, äldre och
funktionsnedsättning och psykisk ohälsa samt förskola.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Spånga-Tensta stadsdelsområde är ett socioekonomiskt utsatt
område där arbetet med att utjämna barns livsvillkor pågår inom det
lokala utvecklingsprogrammet samt i den ordinarie
verksamhetsplaneringen. Programmets fokusområden och
prioriterade frågor går i linje med det arbete med barns rättigheter
och inflytande som redan pågår inom förvaltningen. Förvaltningen
arbetar bland annat med att synliggöra barns bästa samt öka barnens
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möjlighet till inflytande vid myndighetsbeslut. Detta görs genom att
vid vuxenutredningar integrera frågor som rör barn i de
standardiserade utredningsmallarna, Dokumentation, Utredning och
Resultat (DUR) och Initial Bedömning (IB) med flera. Inom barn
och ungdom har ett arbete påbörjats med den så kallade
västernorrlandsmodellen, en metod där brukarintervjuer med barn
genomförs att ta reda på barnets upplevelse av socialtjänsten. Inom
förskolans verksamheter pågår likabehandlingsarbetet där
vårdnadshavarna görs delaktiga i verksamheten.
I förskoleundersökningen mäts vårdnadshavarnas upplevelse av
exempelvis diskriminering på förskolan. Förvaltningen efterfrågar
sätt att även få ta del av barnens röst i sådana frågor.
Förvaltningen ställer sig således positiv till att fokusområdena och
de prioriterade frågorna ska integreras i den ordinarie
verksamhetsplaneringen samt att arbetet följs upp centralt.
Föreslagna verktyg, barnchecklista och barnkonsekvensanalys,
synliggör på ett enkelt sätt barns bästa vid beslut och kommer att
vara användbart i det fortsatta arbetet.
Förvaltningen önskar kunskap och stöd för att genomföra
implementeringen av programmet och ställer sig positiva till en
utbildningssatsning för förtroendevalda, förvaltningsledningar och
nyckelpersoner. Förvaltningen önskar även ett erfarenhetsutbyte
över staden samt utbildningssatsningar för medarbetarna för att
säkerställa implementeringen i verksamheterna. Vidare önskar
förvaltningen att barnperspektivet och föreslagna verktyg integreras
i befintliga riktlinjer för verksamheterna.
Vidare anser förvaltningen att det är positivt att samverkan tas upp i
styrdokumentet då samverkan mellan förvaltningen och exempelvis
utbildningsförvaltning och arbetsmarknadsförvaltningen är av vikt i
detta arbete. I övrigt undrar förvaltningen varför endast skolan
nämns specifikt i punkt 3.4 och om inte punkten även ska omfatta
förskola.
Bilaga
1. Remiss om program för barnets rättigheter och inflytande i
Stockholm stad 2018-2022.
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