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Dnr KS 2017/278

§ 161 Samarbetsavtal med UNICEF Sverige om
barnrättskommun
Sammanfattning

I Haninge kommuns mål och budget 2017-2018 ges
kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja implementeringen av
barnkonventionen. Beslut om direktiv för implementering av
barnkonventionen för 2017-2018 fattades i kommunstyrelsen 201703-27, § 71.
I samband med beslutet i kommunstyrelsen om implementeringen
av barnkonventionen beskrevs det att kommunstyrelseförvaltningen
arbetade tillsammans med UNICEF Sverige för att ta fram ett
förslag på samarbetsavtal om att bli en barnrättskommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har nu tillsammans med UNICEF
Sverige tagit fram ett förslag på samarbetsavtal.
UNICEF Sverige startar ett pilotprojekt i fem kommuner. Projektet
ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att
skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och
företag. UNICEF Sverige erbjuder nu Haninge kommun att bli en
pilotkommun för att kunna bli en barnrättskommun.
Arbetsmodellen för barnrättskommun kommer att innebära att
Haninge kommun kommer att utveckla sitt sätt att arbeta med
barnkonventionen så att den genomsyrar hela organisationen.
Samarbetsavtalet med UNICEF Sverige kommer inte att innebära
kostnader för kommunen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att samarbetsavtalet
kommer att stärka, kvalitetssäkra och vara ett stöd för kommunens
arbete med implementeringen av barnkonventionen.
Samarbetsavtalet kommer att bidra till ett rättighetsbaserat
barnrättsarbete och ge en ökad kunskap i barns rättigheter. Avtalet
ligger i linje med kommunens antagna direktiv för implementering
av barnkonventionen och kommer att utgöra ett ytterligare stöd i
detta arbete.
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Kommunsstyrelseförvaltningens bedömning är att avtalet innebär
ett mervärde genom den expertkompetens som världens största
barnrättsorganisation kan bistå med till Haninge kommun genom
kunskapsbaserad arbetsmetodik och erfarenhet av
modellutvecklande. Samarbetet med UNICEF Sverige kommer att
medföra expertstöd vad gäller utbildning och dokumentation under
projekttiden. Haninge kommun har efter projekttidens avslut rätt att
kalla sig barnrättskommun. UNICEF Sveriges arbetsmodell för
barnrättskommun bygger på analys, planering, och åtgärdsverktyg
som gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att samarbeta
för att utvärdera och förbättra verksamheter som berör barn utifrån
barnets rättigheter.
Genom projektet kommer Haninge kommun få kunskaper för att
utveckla ett kommunövergripande arbetssätt vilket i sin tur kommer
att innebära ett effektivare arbete där nämnder, förvaltningar och
bolag delar en systemsyn i att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv.
Modellen kommer att anpassas efter Haninge kommuns
implementeringsarbete och utifrån förvaltningarnas verksamheter,
förutsättningar och behov under pilottiden.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att samarbetsavtalet
kommer att innebära att kommunens arbete med implementeringen
av Barnkonventionen samt måluppfyllelsen i mål och budget 20172018 kommer att underlättas.
Underlag för beslut

- Samarbetsavtal barnrättskommun
- Kommunstyrelsens beslut 2017-03-27, § 71, inklusive
kommunstyrelsens tjänsteskrivelse ”Direktiv för implementering av
barnkonventionen i Haninge kommun 2017 – 2018”
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Samarbetsavtal barnrättskommun med UNICEF Sverige
godkänns.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Marie Litholm (KD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
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förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut;
kommunstyrelsens, och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Samarbetsavtal barnrättskommun med UNICEF Sverige
godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: Berit Pettersson, Sören Berglund, Jessica Tanzilli
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