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Barnets bästa - om behovet av att stärka barn och ungas rättigheter i
Lunds kommun
Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Lagen innebär
att alla barn mellan 0-18 år får stärkta rättigheter och juridiskt skydd. En inkorporering av
barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och är ett sätt att skapa en grund
för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Det innebär också att
barnperspektivet får en tydligare plats i all samhällsplanering.
Inget rättighetsarbete sker dock av sig självt. För att barn och ungas rättigheter ska förverkligas
måste det finnas en funktion som ser till att de efterlevs på alla nivåer, inte minst på den lokala
nivån, närmast barnen. Det är arbetet på lokal och kommunal nivå som kommer vara avgörande
för hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav.
Det är fortfarande så att barn och ungas perspektiv och röster är alltför frånvarande i de beslut
som fattas i Lunds kommun. För att säkerställa att kommunen arbetar utifrån
barnkonventionens principer och lagstiftning behöver barnrättsperspektivet stärkas.
Kommunfullmäktige i Lund antog den 20/12-2012 en strategi för att stärka barnets rättigheter.
Med anledning av att barnkonventionen numera är svensk lag behöver strategin uppdateras och
revideras utifrån nu gällande lagstiftning. För att en strategi ska bli framgångsrik och nå sina
mål behöver det finnas en plan för hur målen ska nås samt för hur dessa ska återrapporteras till
den politiska nivån. En sådan återrapportering saknas i den befintliga strategin; ”Barnets bästa,
strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun”.
I revideringen av strategin bör kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, inte minst
kultur- och fritidsnämnden, utvärdera hur den befintliga organiseringen av barnrättsfrågorna
fungerar i dagsläget och vid behov komma med förslag om hur detta eventuellt behöver
förändras för att få en mer ändamålsenlig hantering. Inte minst utifrån att arbetet med social
hållbarhet och mänskliga rättigheter har förändrats i Lunds kommun sedan dess att strategin
antogs.
Socialdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
att

ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera och revidera strategin ”Barnets bästa”
utifrån att barnkonventionen blivit lag, samt

att

i revideringen av strategin ”Barnets bästa” inkludera en plan för regelbunden
återrapportering till politiken av hur väl målen i strategin efterlevs.
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