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Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om barnperspe äiv~som~—
incitament för bättre beslut
Många av de beslut som tas i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i
nämnder och styrelser inverkar på barnen i staden. Stadsbyggnad, exploatering,
socialtjänst, trafik, miljö, bostäder, utbildning; kort sagt berörs barnen i
Stockholm av nästan alla beslut. Men följderna av besluten för barnen ser vi inte
och inte heller om barnen har fått ge sina synpunkter.
• Vad händer om vi minskar biltrafiken i staden? Här skulle vi tydligt kunna
ange hur minskade partiklar leder till friskare barn.
• Vad anser eleverna om att bygga ett bostadshus på deras skolgård? Här
skulle vi tydligt kunna ange hur barnens synpunkter har påverkat beslutet.
Underlagen till besluten saknar nämligen nästan alltid en barnprofil eller snarare
beskrivningar av hur barn påverkas av de föreslagna besluten. Det framgår inte
heller om man har lyssnat på barns synpunkter i beredningen av ärenden.
Barnkonventionen har tydliga principer för barns rättigheter och möjlighet till
ökat inflytande i takt med ålder och mognad. Men idag verkar staden inte
använda de verktyg som är beslutade av kommunfullmäktige och som syftar till
att implementera barnkonventionen i all verksamhet. Stockholm har nämligen
sedan 1997 ett handlingsprogram för barnkonventionen, vilket har reviderats en
gång. Gällande program för åren 2004-2008 innehåller bland annat checklistor
som kan användas i den praktiska verksamheten samt tydliga anvisningar för
kommunikation och uppföljning av handlingsprogrammet.
Vi utgår från att översynen av programmet redan har påbörjats, eftersom ett nytt
program från 2009 måste beslutas under året. I översynen är det rimligt att
utvärdera hur programmet har fungerat som styrinstrument och i vilken mån det
har lett till att barnperspektivet har ökat i nämnder och styrelser. I en sådan
utvärdering är det viktigt att klarlägga både gynnande och hindrande faktorer.
Det finns många exempel på hur vi skulle kunna stärka barnperspektivet i
beslutsfattandet, men för det krävs en systematik och kontinuitet där
kommunfullmäktige årligen kan följa hur barnperspektivet förstärks eller
försvagas.
Barnens ställning måste förstärkas i stadens verksamheter, det är vi helt
övertygade om. Ett angreppssätt är att analysera beslutens inverkan bland annat
på barns fysiska och psykiska hälsa, barns närmiljö, barns rätt till en likvärdig
skola och barns fri - och rättigheter. Barnombudsmannen har också ett
omfattande material om hur olika kommuner har arbetat med barnperspektivet.
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Vänsterpartiet vill nu inleda en utredning om hur Stockholms stad kan förtydliga
beslutens inverkan bland annat på barns hälsa, närmiljö, rättssäkerhet samt
skyddsaspekter utifrån familjeförhållanden.
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Besluta om ett reviderat handlingsprogram om barnkonventionen under
2. Ordna en hearing för barn och ungdom i olika delar av staden innan
beslutet för att lyssna på deras åsikter, synpunkter och förslag inom olika
politikområden som ett led i revideringen av programmet.
3. Inleda en utredning som presenterar en modell för hur barnperspektivet
ska skrivas in i underlag samt beslut i nämnder och styrelser.
4. Utifrån den framtagna modellen ta fram en utbildning för chefer och
handläggare i förvaltningar och bolag.
5. Till budgeten för 2010 ha en barnbilaga som tydligt anger hur budgeten
påverkar barns liv i staden.
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