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Dnr KS 2020/82

§ 29

Strategi för att stärka barns rättigheter i
Haninge kommun, för antagande

Sammanfattning

År 1990 ratificerade Sveriges riksdag FN:s konvention om barnets
rättigheter, barnkonventionen. Det innebar att Sverige var
folkrättsligt bundet av att genomföra barnkonventionen. Sveriges
riksdag beslutade i juni 2018 att barnkonventionen också skulle
inlemmas i svenska lag vilket genomfördes den 1 januari 2020.
Haninge kommun har arbetat med barns rättigheter inom olika
verksamheter sedan 90-talet men inför riksdagens beslut om att
göra barnkonventionen till lag gavs kommunstyrelsen i uppdrag i
mål och budget år 2017–2018 att påbörja arbetet med
implementeringen av barnkonventionen i kommunens
verksamheter. Sedan tidigare finns ”Strategi för ungas trygghet,
hälsa och utveckling”, som föreslagen strategi bygger vidare på och
har haft som utgångspunkt. Arbetet är en del i kommunens vision
och målområden för ett gott liv i Haninge.
Strategin för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun syftar
till att stärka barnets rättigheter inom alla berörda områden och
verksamheter inom kommunen. Strategin utgör en vägledning och
ett stöd för åtgärder och beslut i kommunen som har påverkan på
barn. Strategin är ett övergripande styrdokument som anger en
framtidsbild för barns rättigheter i Haninge kommun, inriktningen
genom att särskilt peka ut fyra av artiklarna i barnkonventionen
som utgångspunkter samt anger fem förutsättningar för
genomförandet.
Strategin skickades ut på remiss den 1 februari 2020 till 50 olika
instanser. 19 remissvar har inkommit och under maj månad har
svaren sammanställts och strategin justerats.
Styrgrupp för arbetet har varit kommundirektörens ledningsgrupp.
En barnrättsgrupp med representanter från samtliga
förvaltningar/bolag skapades 2017 och ett flertal möten och
workshops har hållits under åren 2017–2018. Haninge kommun har
även skrivit ett samarbetsavtal med UNICEF Sverige, 2017-06-14,
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om att tillsammans med fyra andra kommuner ingå i ett pilotprojekt
under åren 2017–2019 med möjligheten att bli en
barnrättskommun. UNICEF diplomerade Haninge kommun som
barnrättskommun sommaren 2019. Diplomeringen gäller i två år.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att strategin för att stärka
barns rättigheter i Haninge kommun bidrar till inriktning av det
fortsatta arbetet. Utifrån strategin behöver varje nämnd och bolag
upprätta handlingsplaner utifrån sina förutsättningar. Med strategin
finns en gemensam grund för dessa handlingsplaner som bidrar till
att uppfylla kommunfullmäktiges vision och målområden för ett
gott liv i Haninge.
I enlighet med kommunens struktur för styrdokument som
fastställdes 2006-03-20, § 73, och den utvecklade praxis som
framgår av kommunens intranät så fattas beslut om strategier av
kommunstyrelse eller nämnd. Således föreslås strategin för att
stärka barns rättigheter i Haninge kommun att beslutas av
kommunstyrelsen eftersom den bidrar till att kommunens
övergripande mål kan uppnås. Den gällande strategin, Strategi för
ungas trygghet, hälsa och utveckling föreslås upphöra att gälla.
Eftersom det beslutet fattades i kommunfullmäktige måste
kommunfullmäktige också besluta om att strategi upphör att gälla.
Strategin för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun
kommer när den är antagen att presenteras och formges efter
Haninge kommuns grafiska profil.
Underlag för beslut

- Strategi för barns rättigheter i Haninge kommun
- Remissammanställning Strategi för barns rättigheter i Haninge
kommun
- Kommunstyrelsens beslut 2017-06-14, § 161 Samarbetsavtal med
UNICEF Sverige om barnrättskommun
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i beslutet.
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Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Lage Öhlund (-)
bifall till eget förslag från Moderaterna (bilaga) innebärande att
ärendet återremitteras.
Åsa Bååth (V) yrkar bifall till eget förslag från Vänsterpartiet
(bilaga) innebärande att ärendet återremitteras.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag, det egna förslaget från
Moderaterna med instämmande av Lage Öhlund (-) innebärande att
ärendet återremitteras och det egna förslaget från Vänsterpartiet
innebärande att ärendet återremitteras.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordföranden konstaterar därefter att det endast finns ett förslag till
beslut - kommunalrådsberedningens, och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Strategin för ungas trygghet, hälsa och utveckling upphör att
gälla.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun
antas.
Christian Lindefjärd (SD) deltar inte i beslutet.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin,
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund
(-) reserverar sig mot beslutet.
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Överläggningar i kommunfullmäktige

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Sevim Celepli
(V), Christian Lindefjärd (SD), Lage Öhlund (-), Eva Karlsson (-)
och Magnus Malmberg (-) att kommunstyrelsens förslag avslås.
Meeri Wasberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen.
Sven Gustafsson (M) yrkar att ärendet avgörs vid dagens
sammanträde.
Ordföranden ställer förslaget att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen mot att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras till kommunstyrelsen.
Votering begärs och följande voteringsproposition läses upp och
godkänns: ”Den som vill att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.” Omröstning sker med voteringsanläggning och
resultatet av omröstningen är 30 ja-röster mot 31 nej-röster
(omröstningsresultat, se bilaga).
Ordföranden konstaterar att omröstningsresultatet innebär att
fullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen genom minoritetsåterremiss. Därmed faller
övriga yrkanden som framförts under debatten.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen genom
minoritetsåterremiss med kommunledningens motivering att
tydliggöra de olika dokumentens inbördes förhållande för att
klargöra det konkreta arbetet som följer efter den nya strategins
antagande och denna tidigare gällande strategins upphävande.
Reservationer

Linus Björkman, Alexandra Anstrell, Veronica Pagard Salem och
Nonna Karnova - samtliga (M) - Christian Lindefjärd (SD) - samt
Sevim Celepli och Samuel Skånberg - samtliga (V) - reserverar sig
mot beslutet.
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__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom: Grund- och förskolenämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Haninge bostäder, Idrotts- och
fritidsnämnden, Kultur- och demokratinämnden, Näringslivs-och
arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden,
Södertörns överförmyndarnämnd, Tornberget AB, Äldrenämnden
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