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Till
Socialtjänstnämnden

Barnperspektiv som incitament för bättre beslut
Yttrande över en motion från Ann -Margrethe Livh m.fl. (v)

(1 bilaga)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att överlämna yttrandet till
kommunstyrelsen.

Eddie Friberg

Sammanfattning
Förslagsställarna lyfter i sin motion fram stadens arbete med barnkonventionen.
De påpekar att det är dags att revidera nuvarande handlingsprogram, som gäller
under tiden 2004-2008. De anser att staden i många delar inte lever upp till
handlingsprogrammet och att mycket mer kan göras för att stärka barns ställning
inom stadens verksamheter. De lämnar även ett antal förslag för att staden bättre
ska kunna leva upp till barnkonventionen.
Förvaltningen ställer sig i stort positiv till motionen, och menar att staden vid
revideringen av handlingsprogrammet noggrant bör ta del av det gedigna material
som Barnombudsmannen har tagit fram för att stödja kommuner och andra
organisationer i detta arbete. Förvaltningen anser bland annat att programmet
behöver utvecklas så att det ger vägledning i hur en barnkonsekvensanalys bör
göras. Vidare menar förvaltningen att stadens arbete med barnkonventionen
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behöver utvecklas så att det blir uppföljningsbart och även ingå i stadens nya
budgetuppföljningssystem ILS.
Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samverkan med
staben för utredning och projekt.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden överlämnat för yttrande en motion
från Ann-Margrethe Livh m.fl. (v) om barnperspektiv som incitament för bättre
beslut. Remisstiden går ut 1 september. Ärendet har även remitterats till
stadsdelsnämnderna Skarpnäck, Spånga-Tensta och Södermalm samt
facknämnderna utbildnings-, trafik-, stadsbyggnads-, exploaterings- och
idrottsnämnden. Även SISAB, Familjebostäder och Stadsledningskontoret har fått
remissen för yttrande.
Motionens huvudsakliga innehåll
I motionen lyfter förslagsställarna fram stadens arbete med barnkonventionen, och
påpekar att staden inte använder de verktyg som är beslutade av
kommunfullmäktige. Sedan 1997 har staden ett handlingsprogram för
barnkonventionen vilket har reviderats en gång. Förslagsställarna vill också
uppmärksamma staden på att det behövs ett nytt reviderat program då det
nuvarande programmet gäller under tiden 2004-2008.
Motionärerna påpekar att barnens ställning måste stärkas inom stadens
verksamheter. Därför föreslår de att kommunfullmäktige ska besluta följande:
1. Revidera nuvarande handlingsprogram om barnkonventionen.
2. Ordna en hearing för barn och unga innan beslut om nytt
handlingsprogram, som ett led i revideringen av programmet.
3. Inleda en utredning som presenterar en modell för hur barnperspektivet ska
skrivas in i underlag och beslut i stadens nämnder och styrelser.
4. Ta fram en utbildning för chefer och handläggare i förvaltningar och bolag,
utifrån den framtagna modellen.
5. Ta fram en barnbilaga till budgeten 2010 som tydligt anger hur budgeten
påverkar barns liv i staden.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att motionärerna tar upp en betydelsefull fråga, dvs. hur
barnens ställning måste stärkas genom att bättre implementera barnkonventionen i
stadens verksamheter. Förvaltningen ställer sig i stort positiv till förslagsställarnas
synpunkter, men anser sig inte kunna avgöra om de fem förslagen är de mest
lämpliga. Klart är dock att nuvarande handlingsprogram bör revideras. Detta
framgår också tydligt i handlingsprogrammet:
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”Stadens handlingsprogram ska revideras vart femte år. I samband med revidering
ska uppföljning ske av kommunstyrelsen.”
Som nämns i motionen finns mycket material att hämta från Barnombudsmannen
(BO), om hur kommuner m.fl. organisationer kan implementera barnkonventionen
i sina verksamheter. Därför är det lämpligt att man vid revideringen av
programmet grundligt tar del av detta material och vid behov även tar kontakt med
BO för att få stöd. Information bör och kan även hämtas från Rädda Barnen som
också arbetar med hur barnkonventionen ska kunna spridas till berörda.
Barnombudsmannen ställde vid 2005 års enkätundersökning bland kommuner och
landsting frågor för att se hur långt man då hade kommit i sitt arbete med
barnkonventionen. Av resultatet att döma ansåg BO att fler kommuner och
landsting bör göra barnkonsekvensanalyser. Vad förvaltningen kan läsa ur
nuvarande handlingsprogram är att där finns en bra grund med bland checklistor
för stadens nämnder och styrelser, men att där saknas vägledning i hur en riktig
barnkonsekvensanalys görs. Programmet överlåter i hög grad denna del till var
och en av stadens nämnder och styrelser. Förvaltningen anser att det kan vara
fördelaktigt att staden utvecklar programmet i denna del. Att sedan varje enskild
nämnd eller styrelse utformar hur de egna barnkonsekvensanalyserna i detalj ska
se ut är helt riktigt.
Förvaltningen anser att en särskilt viktig del vid översynen av
handlingsprogrammet är att se till att stadens arbete med barnkonventionen blir
uppföljningsbart. Viktigt är också att de barnkonsekvensanalyser som görs
dokumenteras, så att det i efterhand går att bedöma på vilka grunder ett beslut
ansågs vara till ett barns eller grupper av barns bästa.
Förvaltningen vill i detta sammanhang också peka på ett antal andra åtgärder som
ger och kommer att ge förvaltningen ökade kunskaper samt bättre metoder i
arbetet för att förbättra barnens situation.
Enligt ett uppdrag från socialborgarrådet pågår ett arbete inom förvaltningen att ta
reda på vilka metoder och vilka insatser som används i staden gällande de mest
utsatta barnen. Detta uppdrag ska presenteras i mars 2009.
Vidare pågår för närvarnade en implementering inom förvaltningen av BBIC
(Barns behov i centrum), ett verksamhetssystem som tagits fram av
Socialstyrelsen. Ett första viktigt led i detta arbete är att arbeta in systemet i
stadens riktlinjer. Detta verksamhetssystem gäller för utredningar av barn- och
ungdomsärenden, dvs. enskilda ärenden.
Förvaltningen driver också projektet ”Centrum för gruppstöd” med
länsstyrelsemedel, ett projekt som går ut på att förstärka stödet till barn som har
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missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar samt till barn som har bevittnat
våld.
Inom förvaltningen finns också verksamheten ”Barncentrum” där ett utbrett
samarbete sker mellan olika berörda myndigheter för att stödja barn som utsätts
för våld eller som bevittnar våld.

Bilaga
Motion 2008-03-03 av Ann-Margrethe Livh m.fl. (v)

