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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Förvaltningen instämmer i motionärens uppfattning att det är angeläget att staden arbetar aktivt utifrån intentionerna i FN:s barnkonvention. Arbete med
denna inriktning pågår också. Barnkonventionen har sedan länge integrerats i
riktlinjer och metoder. Förvaltningen förordar inrättande av inspektörer för
uppföljning av styrdokument och riktlinjer inom individ- och familjeomsorgen
framför inrättande av barn- och ungdomsombud enligt motionärens förslag.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande remitterat motion
(2004:40) om inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad från
Ewa Samuelsson (kd). Remisstiden går ut den 20 december 2004.
Ärendet har även remitterats till kulturnämnden, stadsledningskontoret och
stadsdelsnämnderna Rinkeby, Östermalm och Hägersten.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
staben för utredning/projekt.
Motionen i sammanfattning
Mot bakgrund av att vårt samhälle är utformat utifrån vuxna människors behov
måste arbetet med FN:s barnkonvention intensifieras. I det arbetet ska också
barnkonventionens tydliga fokus på barns rätt till en familj och vikten av samhällets stöd till familjerna lyftas fram. Kristdemokraterna instämmer i Barnombudsmannens uppmaning om att införa ett lokalt barn- och ungdomsombud för
att öka trycket att på att det ska finnas ett barnperspektiv i de politiska besluten.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i
uppdrag att återkomma med förslag om inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholm.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer i motionärens uppfattning att det är angeläget att staden arbetar aktivt utifrån intentionerna i FN:s barnkonvention. Ett arbete med
denna inriktning pågår också. Barnkonventionen har sedan länge integrerats i
riktlinjer och metoder. Förvaltningen förordar inrättande av inspektörer för
uppföljning av styrdokument och riktlinjer inom individ- och familjeomsorgen
framför inrättande av barn- och ungdomsombud.
Sverige ratificerade FN:s barnkonvention år 1990. Konventionen innehåller totalt 54 artiklar vilka Sverige som nation förbundit sig att följa. Stadens reviderade handlingsprogram för barnkonventionen antogs av kommunfullmäktige
den 20 september 2004.
I det reviderade handlingsprogrammet betonas att barnkonventionen ska prägla
allt arbete som bedrivs i staden. Detta är utgångspunkten för stadens arbete i
konventionens anda. Därutöver lyfter handlingsprogrammet särskilt fram och
formulerar mål utifrån de fyra grundläggande principerna för FN:s barnkonvention om barnets rättigheter och behov av skydd:
•
•
•

barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som fattas (artikel 3)
barnet har rätt att komma till tals (artikel 12)
varje barn har samma rättigheter och lika värde, ingen ska diskrimineras
(artikel 2)
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•

varje barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6).

Flera artiklar i konventionen framhåller föräldrars eller andra vårdnadshavares
ansvar för sina barn och konventionsstaternas ansvar att respektera och bistå
dessa. Artikel 27 exempelvis anger att föräldrarna eller andra som är ansvariga
för barnet har huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnets utveckling.
I handlingsprogrammet fastslås vidare att ansvaret för tillämpning och spridning av kunskaper kring FN:s barnkonvention och stadens handlingsprogram
ligger på samtliga nämnder, bolag och styrelser. Vid framtagande eller revidering av måldokument, handlingsplaner och riktlinjer och andra styrande dokument för stadens verksamheter, ska texternas innehåll och mening vara i linje
med FN:s barnkonvention. En kartläggning ska göras av på vilket sätt artiklarna i konventionen berör respektive nämnds, bolags eller styrelses verksamhetsområde. Kartläggningen ska resultera i en plan och en åtgärdslista som anger
vad som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att barnkonventionen ska förverkligas. Redovisning ska ske årligen i verksamhetsprogrammet. Förvaltningen anser att behovet av barnperspektiv i de politiska besluten därigenom bör kunna tillgodoses.
Socialtjänstnämnden har som ett av sina generella åtaganden att följa FN:s
barnkonventions grundläggande principer. En systematisk kartläggning av på
vilket sätt artiklarna i barnkonventionen direkt kan kopplas till nämndens verksamhetsområde och dess olika delar ska påbörjas för att på det sättet kunna
identifiera förbättringsområden.
I verksamhetsplanen för 2005 har en sammanfattande redogörelse gjorts över
de områden där socialtjänstnämnden redan idag kan konstatera att förbättringar
och utveckling är nödvändiga för att säkerställa barns och ungas välfärd ur ett
rättighets- och skyddsperspektiv. Redogörelsen utgår framför allt från de fyra
huvudprinciperna, men också från några övriga artiklar i FN:s barnkonvention
som direkt berör verksamheter inom socialtjänstnämndens ansvarsområde.
Samtliga förbättringsförslag kommer att följas upp i enheternas specifika uppdrag och åtaganden.
Förvaltningen vill därutöver lyfta fram att det finns ett behov av inspektörer
inom individ- och familjeomsorgsområdet för uppföljning av styrdokument och
riktlinjer. Staden har inom äldreomsorgen inspektörer med detta uppdrag och
denna väl fungerande modell skulle kunna överföras till individ- och familjeomsorgen.

Bilaga
Motion (2004:40) om inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms
stad från Ewa Samuelsson (kd)

