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§2
Svar på remiss om program för barnets rättigheter och
inflytande i Stockholms stad 2018-2022
Beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till
kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Ärendet
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.
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.
Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 30 juni 2017.
Dnr 1.5.1-651/2017
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Ole-Jörgen Persson m.fl. (M) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

Stockholm ska vara en stad som lever upp till och respekterar barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Barn ska ha samma
möjligheter oavsett bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning, språk,
religion, åsikter, sociala ursprung eller funktionsnedsättning.
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Barns villkor i staden kan förbättras. Det finns fortfarande skillnader
vad gäller barns uppväxtförhållanden i staden, både vad gäller mellan
stadsdelar och utifrån sociala förutsättningar. Barn utgör vår framtid
och deras rättigheter och inflytande ska värnas på bästa sätt. Bland
annat har barnrättsperspektivet inom socialtjänsten har stärkts under
de senaste åren och barnets bästa ska vara avgörande.
Äldreförvaltningen påpekar på ett förtjänstfullt sätt i sitt
tjänsteutlåtande att det inom äldreomsorgens verksamhet kan finnas
barn som är anhöriga och/eller närstående till äldre. Dessa barn
behöver bli uppmärksammade i programmet.
Programmet är hedervärt och har ett gott syfte och är innehållsmässigt
bra. Dock ser vi en problematik i att ålägga stadens verksamheter
ytterligare policies och styrdokument. Mängden styrdokument bör
tvärtom minimeras. Det bästa vore att föra samman alla policies som
rör diskriminering i ett övergripande dokument om hur staden ska
arbeta ur ett medborgarperspektiv med dessa frågor. I detta
övergripande dokument bör detta programs fokusområden inkluderas.
I sammanhanget vill vi påtala vikten av att det i samhällsorienteringen
för nyanlända ägnas tydlig uppmärksamhet till denna fråga. Även vid
information genom föräldrastöd ska frågan om barns rättigheter
lyftas”.
Särskilt uttalande
Bengt Porseby (L) lade fram ett särskilt uttalande.
”Särskilt uttalande

När Alliansen styrde tog vi fram ett program för hbtq-frågor.
Remissrundan hade precis hunnit bli klar när den nya majoriteten efter
maktskiftet valde att avbryta arbetet. Det har sedan tagit majoriteten
tre år att presentera ett eget program. Programmet för lika rättigheter
och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck är med andra ord efterlängtat men kunde ha varit mer
konkret. Uppföljning, tidsplaner och ansvarsfördelning bör framgå
tydligare, så att viktiga uppgifter inte bara blir hängande i luften.
Med det sagt så är det positivt att ett program för detta viktiga arbete
nu har presenterats. Med ett program på plats kan förvaltningar och
nämnder förhoppningsvis sporras att höja ambitionsnivån när det
kommer till att iaktta transpersoners behov och rättigheter, stärka
rätten till skyddat boende för hbtq-personer som utsätts för våld i nära
relationer, synliggöra hbtq-personers särskilda utsatthet för
hedersförtryck, och öka medvetenheten om hbtq-personers ställning
som måltavlor för våldsbejakande extremism”.

