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Direktiv för implementering av barnkonventionen i
Haninge kommun 2017 - 2018
Bakgrund
1990 ratificerade Sveriges riksdag FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen. Det betyder att Sverige är folkrättsligt bundna att genomföra
barnkonventionen. Det betyder också̊ att alla barn och unga under 18 år har egna
rättigheter och att myndigheter har en skyldighet att tillgodose rättigheterna.
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. Haninge
har sedan 2004 deltagit i ett partnerskap för barnkonventionens genomförande. I
partnerskapet har 10 kommuner deltagit. Inom ramen för partnerskapet har tre
kollegiala granskningar genomförts som bland annat varit underlag för kommunens
barnrättsarbete. Haninge har tagit initiativ och bildat ett regionalt nätverk för
barnkonventionen där 10 kommuner deltar. Under perioden 2009-2014 fanns det ett
presidiesamråd med särskilt ansvar att samordna arbetet med barn och unga.
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.
Utifrån tidigare genomförda granskningar samt slutsatser från hearingen kan följande
utvecklingsområden sammanfattas:
-

Inventering och nulägesanalys av Haninge kommuns barnkonventionsarbete
Kommunövergripande struktur och organisation för barnkonventionsarbetet
Framtagande av strategi, handlingsplan och budget
Utvecklad samverkan mellan förvaltningar och bolag
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-

Lyssna till barn och unga

Uppdraget
I Haninges kommuns mål och budget 2017-2018 ges kommunstyrelsen i uppdrag att
påbörja implementeringen av barnkonventionen i kommunens verksamheter inför att
barnkonventionen blir lag 2018.
Tolkningen av uppdraget utgår ifrån resultatet från hearingen den 17 oktober 2016
och behovet av att arbeta med rättvisebaserade metoder och arbetssätt.
Uppdragsmål
Implementeringen av barnkonventionen inriktas under 2017 på insatser internt i
kommunen för att under andra halvan av 2018 inleda externa insatser till
kommuninvånare. Implementeringen av barnkonventionen ska resultera i följande
under de två åren:
-

Kommunens barnrättsarbete inventeras och analyseras

-

Förslag på en strategi och en handlingsplan som omfattar en struktur och
organisation för barnrättsarbetet

-

Utveckla former för uppföljning av barnrättsarbetet kommunen

-

Utveckla strukturer för att lyssna på barn och unga

-

Kompetenshöjning inom barnrätt för relevanta målgrupper

-

Föreningar, organisationer ska erbjudas utbildning i barn och ungdomars
rättigheter, med start hösten 2018

-

Kommuninvånare informeras om barnkonventionen, med start hösten 2018

Effektmål
-

Det långsiktiga målet är att barns rättigheter tas i beaktande i samtliga
verksamheter i kommunen och att barnkonventionen är väl känd av samtliga
medarbetare och förtroendevalda.

-

Barnrättsarbetet är långsiktigt och hållbart vilket innebär en fungerande
samverkan i kommunen utifrån kommunens styrmodell.

-

Det finns strukturer för att föräldrar, organisationer och övriga
kommuninvånare informeras om barnkonventionen

Tidsplan
Implementeringen av barnkonventionen beräknas för perioden 2017 – 2018 med start
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mars 2017. I tidplanen nedan anges ett Utbildningsblock 1 som är påbörjat sedan
tidigare inom ramen för det regionala nätverket och som nu infogas i det samlade
arbetet.
Preliminära aktiviteter för 2017
Förslag till beslut om direktiv, KS
Tillsatt arbetsgrupp/barnrättsgrupp från
förvaltningar och bolag
Utbildningsblock 1, för särskilda
yrkesgrupper i samarbete med regionala
nätverket
Upphandling av processtöd
Framtagande av utbildningsmaterial
Inled samarbete med UNICEF,
metodutveckling rättvisebaserat arbete
Inventering och analys
Utbildningsblock 2, barnrättsgruppen
Utbildningsblock 3, barnrättsgrupp,
ledande tjänstemän, förtroendevalda

Datum
Mars 2017
Mars 2017

Preliminära aktiviteter för 2018
Fortsatt inventering och analys
Utbildningsblock 4, nämnder och
förvaltningar
Framtagande av informationsmaterial
och utbildningsmaterial för extern
användning
Utbildningsblock 5, barn och unga,
föreningar och organisationer
Uppföljning, hearing av Unicefs arbete
Framtagande av strategi och
handlingsplan
Presentation, rapport, resultatseminarium

Datum
Våren 2018
Våren 2018

Mars 2017
April 2017
Maj 2017
Maj 2017
Inleds maj 2017
Maj – juni 2017
September – november 2017

Våren 2018
Hösten 2018
Hösten 2018
Hösten 2018
Inledningen av 2019

Budget 2017 - 2018
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en bedömning av aktiviteter med tillhörande
kostnader för implementeringen av barnkonventionen i kommunens samtliga
förvaltningar och verksamheter. Kostnaderna är uppskattade enligt tabellen nedan.
Finansiering föreslås ske genom att medel avsätts från kommunstyrelsens reserv.
Aktivitet
Processtöd för inventering, kartläggning och analys

Uppskattad kostnad för
2017
400 000 kr
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internt
Utbildningsinsatser, både internt och externt
Seminarier
Trycksaker och framtagande av material
Summa

200 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
800 000 kr

Kostnaderna är uppskattade och budgeten är en rambudget. Kostnader för interna
resurser, vilket främst är i form av arbetstid, är inte inräknade utan förutsätts bli
täckta av respektive nämnd och förvaltning då dessa förväntas delta i arbetet. Under
2017 inriktas arbetet internt mot en mindre grupp med fokus på inventering,
kartläggning och analys kopplat till utbildningsinsatser. För det första året bör det
därför åtgå 350 000 kr. År 2018 riktar sig till en bredare krets både internt och
externt och uppskattas kosta 450 000 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till direktiv för rubricerade uppdrag
godkänns.
De i skrivelsen redovisade kostnaderna 350 000 kr för 2017 finansieras ur
kommunstyrelsens reserv.
De i skrivelsen redovisade kostnaderna 450 000 kr för 2018 skall inarbetas i
kommunstyrelsens kommande förslag till Mål och budget 2018-2019.
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