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Dnr KS 2020/131

§ 59

Överenskommelser om medverkan i
nationellt partnerskap 2020-2021 respektive
regionalt nätverk 2020-2023 för barns
rättigheter

Sammanfattning

Det nationella partnerskapet för barnets rättigheter startade för
drygt 15 år sedan och består av tio stora och mellanstora kommuner
från Trelleborg i söder till Östersund i norr. Avsikten med
partnerskapet har varit att medverkande kommuner ska utmana,
stötta, kritiskt granska och stimulera varandra i arbetet med att
implementera barnkonventionen till fullo i våra respektive
kommuner. Haninge kommun har medverkat i partnerskapet sedan
starten 2004.
De i partnerskapet medverkande kommunerna har skapat regionala
nätverk i sina respektive regioner. Haninge ingår därför i två
nätverk – det nationella partnerskapet och det regionala nätverket
som vidareutvecklar frågorna lokalt. Det regionala nätverket
bildades 2013 och består nu av Botkyrka, Haninge, Järfälla,
Nykvarn, Sigtuna, Strängnäs, Sundbyberg, Upplands Väsby och
med deltagande av Rädda Barnen. Nätverkets syfte har varit att
genom olika insatser i kommunerna skapa en god och långsiktig
grund för att ett barnrättsperspektiv ska vara utgångspunkt för alla
beslut och åtgärder som rör barn.
Nationella partnerskapets syfte och uppgifter
Partnerskapets arbete skapar en långsiktig och hållbar struktur för
kommunerna/stadsdelen genom arbetet med erfarenhetsutbyte,
kompetens- och metodutveckling. Under ett antal arbetskonferenser
formar de förtroendevalda och tjänstepersonerna gemensamt
strategier, mål och prioriteringar. Partnerskapet är ett arbetande
partnerskap, vilket innebär att idéer och beslut omsätts i praktisk
handling i de deltagande kommunerna.
Partnerskapet ombeds ofta att vara en referensgrupp och bidra med
kunskap i olika frågor åt barnombudsmannen, socialdepartementet,
Sveriges kommuner och regioner samt andra aktörer.
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Regionala nätverkets roll och uppgifter
Nätverkets arbete syftar till att skapa en långsiktig och hållbar
struktur i kommunerna för Barnrättslagens efterlevnad. Under den
kommande perioden kommer nätverket fortsätta arbetet utifrån
olika framgångsfaktorer. Det sker genom erfarenhetsutbyte och
kompetenshöjande insatser.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det finns ett värde i att
fortsätta de etablerade samarbetena som ger erfarenhetsutbyte,
kompetens- och metodutveckling för den process som kommunen
inlett med implementeringen av barnkonventionen. Haninge
kommun är också barnrättskommun och kan även bidra i
utvecklingen av arbetet med att stärka barns rättigheter i Sverige.
En ny överenskommelse är framtagen av partnerskapets tio
kommuner och ska gälla för perioden 2020-2021. Skälet till den
kortare perioden än tidigare är att eftersom barnkonventionen nu är
införd i svensk lagstiftning blir rollen för partnerskapet förändrad.
Om två år tas därför ny ställning till behovet av partnerskapet.
De kostnader som uppstår i partnerskapet är medel för samordning,
möten och administration samt viss spridning av partnerskapets
erfarenheter. Respektive kommun står för de egna kostnaderna
inom befintlig budget för resor och uppehälle vid partnerskapets
träffar. Den kommun som arrangerar ett möte för förtroendevalda
och tjänstepersoner står för kostnaderna i samband med värdskapet.
För kostnader för gemensam samordning, drift av hemsida och
administration bidrar varje kommun med högst 10 000 kronor per
år.
En överenskommelse har utarbetats för medverkan i det regionala
nätverket för barns och ungas rättigheter. Det regionala arbetet
bedrivs inom ordinarie resurser.
Underlag för beslut

- Överenskommelse om medverkan i partnerskap för barns
rättigheter i praktiken 2020-2021
- Överenskommelse om medverkan i regionalt nätverk för barnets
rättigheter 2020-2023
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Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Haninge kommun medverkar i partnerskapet för barns
rättigheter i praktiken under tiden 2020-2021. Årsavgiften, 10
000 kronor, ryms inom ordinarie budget.
2. Haninge kommun medverkar i regionalt nätverk för barns och
ungas rättigheter under tiden 2020 – 2023. Eventuella kostnader
ryms inom ordinarie budget.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Michael Fridebäck (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande
från Moderaterna och meddelar att Moderaterna inte deltar i
beslutet.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen medger att Moderaterna lämnar ett särskilt
yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

1. Haninge kommun medverkar i partnerskapet för barns
rättigheter i praktiken under tiden 2020-2021. Årsavgiften, 10
000 kronor, ryms inom ordinarie budget.
2. Haninge kommun medverkar i regionalt nätverk för barns och
ungas rättigheter under tiden 2020 – 2023. Eventuella kostnader
ryms inom ordinarie budget.
3. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
Michael Fridebäck och Alexandra Anstrell - båda (M) deltar inte i
beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KSF
För kännedom: Socialnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, grund- och förskolenämnden, idrotts-
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och fritidsnämnden, kultur- och demokratinämnden,
stadsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

