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Dnr KS 2017/133

§ 71

Direktiv för implementering av
barnkonventionen i Haninge kommun 20172018

Sammanfattning

Regeringen har uttalat att barnkonventionen ska bli lag i mars
2018 och en särskild utredning har tagit fram förslag på hur
detta ska genomföras.
Haninge kommun har arbetat strategiskt med
barnkonventionen i många år genom nationella och regionala
samarbeten. I Haninge kommuns Mål och budget 2017-2018
ges kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja arbetet med
implementeringen av barnkonventionen i kommunens
verksamheter inför att barnkonventionen blir lag 2018.
En hearing genomfördes den 17 oktober 2016 där
förvaltningschefer var inbjudna tillsammans med
nyckelpersoner från samtliga förvaltningar. Utgångspunkter
vid hearingen var implementering av barnkonventionen, Mål
och budget 2017-2018 samt strategin för barns trygghet,
hälsa och utveckling.
Kommunens tidigare arbete och erfarenheter samt den
genomförda hearingen ligger till grund för direktivet för
implementeringen av barnkonventionen 2017-2018.
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Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningens tolkning av uppdraget utgår
från be-hovet av att arbeta med rättvisebaserade metoder och
arbetssätt. Uni-cef har tagit fram en modell för ett stärkt
rättighetsbaserat barnrätts-arbete. Förvaltningen har därför
inlett diskussioner med Unicef om att medverka i deras
pilotarbete och bli en barnrättskommun. Förvaltningen avser
att återkomma med ett förslag på samarbetsavtal mellan
Haninge kommun och Unicef under våren 2017.
För implementering av barnkonventionen föreslås en budget
om 800 000 kr. Kostnader för interna resurserna, i huvudsak
arbetstid, är inte inkluderade utan förutsätts täckas av
respektive nämnd och bolag i och med att samtliga
kommunala nämnder och bolag förutsätts delta i arbetet. Ett
eventuellt samarbetsavtal med Unicef påverkar inte budgeten.
Underlag för beslut

- Direktiv för implementering av barnkonventionen i Haninge
kom-mun 2017-2018
- Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling, 2011-1017
- PM, Nulägesbeskrivning av kommunens arbete med
barnrätt, 2016-05-25, reviderat 2017-02-27
- Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016_19
http://www.regeringen.se/contentassets/7bcd0fe8815345aeb
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2ff0d9678896e11/barnkonventionen-blir-svensk-lag-sou2016_19.pdf
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till direktiv för
rubrice-rade uppdrag godkänns.
2. De i skrivelsen redovisade kostnaderna 350 000 kr för
2017 fi-nansieras ur kommunstyrelsens reserv.
3. De i skrivelsen redovisade kostnaderna 450 000 kr för
2018 skall inarbetas i kommunstyrelsens kommande
förslag till Mål och budget 2018-2019.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD) yrkar med instämmande av Pia Lublin
(L), Martina Mossberg (M) och Kennerth Valtersson
(SD) bifall till eget förslag från Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget
från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna med
instämmande av Sverigedemokraterna. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
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Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till direktiv för
rubrice-rade uppdrag godkänns.
2. De i skrivelsen redovisade kostnaderna 350 000 kr för
2017 fi-nansieras ur kommunstyrelsens reserv.
3. De i skrivelsen redovisade kostnaderna 450 000 kr för
2018 skall inarbetas i kommunstyrelsens kommande
förslag till Mål och budget 2018-2019.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Michael Fridebäck
och Sven Gustafsson - samtliga (M), Pia Lublin (L) och
Marie Litholm (KD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen, Berit
Pettersson
För kännedom: Sören Berglund
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