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Dnr GFN 2020/50

§ 27

Svar på remiss om strategi för att stärka
barns rättigheter i Haninge kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett grund- och förskolenämnden möjlighet
att lämna synpunkter på Strategi för att stärka barns rättigheter i
Haninge kommun.
Synpunkterna ska lämnas till kommunstyrelseförvaltningens
registrator senast den 3 maj 2020.
Förvaltningens synpunkter

Strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun 2020 är
titeln på det dokument som på remiss lämnats över till grund- och
förskolenämnden. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen
svensk lag och i samband med det har det tagits fram ett förslag till
strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun.
Strategin är kommunens utgångspunkt för att tillämpa lagen och
sammanfattar kommunens ambitioner kring arbetet med barn i
Haninge kommun.
De vägledande utgångspunkterna för kommunens arbete är
barnkonventionens fyra grundartiklar:


Alla barn har samma rättigheter och lika värde.



Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.



Alla barn har rätt till liv och utveckling.



Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den
respekterad.

Utbildningsförvaltningen anser att strategin utgör ett viktigt
verktyg för att säkerställa implementering av barnkonventionen för
att stärka barns rättigheter i kommunens arbete.
Utbildningsförvaltningen har följande synpunkter på förslaget:
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Årtalet 2020 i titeln ska tas bort alternativt omfatta mandatperioden
2020-2022.
Utbildningsförvaltningen, som börjat implementera
barnkonventionen i organisationen, kan inte i nuläget se att den
förslagna strategin skulle medföra några förändringar i detta
påbörjade arbete.
Information om barnkonventionen och arbetet med denna bör ges
såväl vid den övergripande introduktionsutbildningen för
nyanställda som vid förvaltningsintroduktionen.
Barnrättsgruppens sammansättning och dess arbete bör
formaliseras så att omfattningen av möten och förvaltningarnas
representation ses över på ett sådant sätt att verksamheten inte blir
kostnadsdrivande.
Strategin bör ses över gällande språk och layout. Översättningen av
barnkonventionen under rubriken Inriktning bör anpassas till
svensk kontext, exempelvis etnisk tillhörighet i stället för börd
under punkt 3.1 Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Likaså bör begreppet funktionsnedsättning ersättas med
funktionsvariation.
Under rubriken Genomförande och punkt 4.2 Beslut grundas på
god kunskap står att Alla insatser och beslut som rör barn fattas
med stöd av forskning, fakta och beprövade erfarenheter. För att
kunna leva upp till detta krävs mycket omfattande resurser.
Utbildningsförvaltningen föreslår att ändra till skollagens
formulering att beslut vilar på forskning, fakta och beprövade
erfarenheter.
Utbildningsförvaltningen framhåller vidare att skrivningen under
4.5 Uppföljning sker kontinuerligt att resultaten kan återrapporteras
i kvalitetberättelsen bör strykas. Motivet till detta är att uppföljning
av genomförandet, inom såväl det systematiska kvalitetsarbetet
som redovisningen, måste kunna genomföras på olika sätt inom
olika förvaltningar. Utbildningsförvaltningen har under 2019 börjat
bygga upp en ny struktur för kvalitetsarbete och rapportering. I
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förhållande till detta medför nuvarande kvalitetspolicy merarbete
vilket skulle öka om även barnrätten ska följs upp där.
Utbildningsförvaltningen menar att en detaljstyrning av när, hur
och var uppföljningen inom förvaltningen genomförs inte behövs.
Det bör tas i beaktande att för att genomföra uppföljningar inte
heller införa nya kostnadsdrivande aktiviteter utöver dem som
redan används till exempel enkäter av olika slag.
Utbildningsförvaltningen har också följande synpunkter på den
bilaga om uppföljning som medföljer strategin, men som inte ingår
i det politiska beslutet. Under rubriken Organisation lyfts
kommunens Ungdomsråd som aktör att delta i arbetsgruppen.
Utbildningsförvaltningen framhåller att skolornas elevråd borde
engageras i större utsträckning kring dessa frågor.
Underlag för beslut

- Remiss från kommunstyrelseförvaltningen Strategi för att stärka
barns rättigheter i Haninge kommun, version 9.0 datum 2019-12-10
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens yttrande
till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag. Sverre Ekdahl (M) deltar inte i
beslutet.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Alexandra Anstrell (M), Jerry Andersson (M) och Kent Svensson
(SD) deltar inte i beslutet.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden överlämnar förvaltningens yttrande
till kommunstyrelsen.
Alexandra Anstrell (M), Jerry Andersson (M) och Kent Svensson
(SD) deltar inte i beslutet.
__________
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Expedieras: Akt, registrator kommunstyrelseförvaltningen
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