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Dnr KDN 2020/36

§ 27

Remiss: Strategi för att stärka barns
rättigheter i Haninge kommun

Sammanfattning

Kultur och fritidsförvaltningen har beretts tillfälle att besvara en
remiss från kommunstyrelseförvaltningen med förslag till strategi
för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun. Förvaltningen
tycker att det är bra att kommunen tar fram en sådan strategi i
samband med att Barnrättskonventionen blev lag 1 januari 2020.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen tycker det är bra att kommunen tar fram en strategi
för att stärka barns rättigheter i kommunens arbete. Förvaltningen
har dock en del synpunkter på förslaget och föreslår följande
kompletteringar:
• Titeln på strategin ger vid handen att den gäller 2020. Då den är
tänkt att fungera under en mandatperiod bör den kompletteras med
aktuella årtal.
• Strategin bör kompletteras med en definition av målgruppen, som
enligt barnkonventionen är varje människa under 18 år.
• Hur framtidsbilden är tänkt att användas och om den ska omfattas
av uppföljningen av strategin behöver förtydligas.
• Under rubriken Genomförande och punkten 4.2 står att beslut
grundas på god kunskap. En av grunderna i konventionen är att
barn ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som berör dem.
Detta behöver skrivas in i strategin.
• I barnkonventionen beskrivs tre centrala begrepp barnperspektiv,
barnrättsperspektiv och barnets perspektiv. Även om begreppen är
snarlika definierar de olika perspektiv och är viktiga att förstå och
ta hänsyn till i arbetet med barns rättigheter. Strategin behöver
kompletteras med en skrivning om dessa begrepp.
• Under rubriken 4.1 Ett gemensamt arbetssätt står att alla
kommunens verksamheter för barn samverkar i en gemensam
process. Arbetssättet bör gälla alla kommunens verksamheter
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oavsett om verksamheten är specifikt inriktas till barn eller inte.
Kommunen har verksamheter som indirekt rör barn. Därmed bör
skrivningen ”för barn” strykas ur meningen.
• Strategin påtalar vikten av ett gemensamt arbetssätt och
koncernövergripande arbete. Därmed bör stretagin kompletteras
med ett förtydligande om hur arbetet med barnrättsfrågor är tänkt
att bedrivas i kommunen. Hur är arbetet tänkt att ledas och styras?
Hur ska viktig information från regionala och nationella nätverk nå
ut i organisationen?
Kultur- och fritidsförvaltningen ser mycket positivt på att ett
kommunövergripande arbetssätt med barnrättskonventionen tas
fram. En stor del av förvaltningens verksamheter berör just
målgruppen barn och unga. Som stöd i det egna arbetet men också i
samverkan med övriga förvaltningar och bolag i kommunen är ett
gemensamt dokument som tydliggör vikten av att stärka barns
rättigheter och inflytande av stor vikt.
En tydligare koppling mellan framtidsbilden och uppföljningen för
att ge förutsättningar för en preciserad och tydlig uppföljning som
blir ett väl fungerande underlag för förbättring och utveckling av
arbetet med barnrättsfrågor.
Underlag för beslut

- Strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun 2020
- Missiv Barns rättigheter
Förslag till beslut

1. Kultur- och demokratinämnden godkänner förvaltningens förslag
som sitt svar till kommunstyrelseförvaltningen.
Överläggningar i arbetsutskottet

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) deltar ej i beslutet.
Arbetsutskottets förslag till nämnd

1. Kultur- och demokratinämnden godkänner förvaltningens förslag
som sitt svar till kommunstyrelseförvaltningen.
__________
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