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§ 387 Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds
kommun
Dnr KS 2021/0288

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att

Program för social hållbarhet 2020–2030 och Handlingsplan för
Barnets bästa i Lunds kommun ersätter och därmed upphäver
nuvarande Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds
kommun.

Reservationer
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Jesper Sahlén (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Protokollsanteckningar
Maria Brolin Glennow (L) anmäler följande anteckning till
protokollet:
Vi uppmanar kommunkontoret att genomföra en utvärdering av
handlingsplanen och återrapportera till KS senast 2025.

Sammanfattning
I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag i Sverige och det
innebär att barn får en ännu starkare ställning i samhället och att de
som arbetar med barn, speciellt i utsatta situationer, har tillgång till
ett skarpare juridiskt verktyg.
Från och med augusti 2020 är Lunds kommuns program för social
hållbarhet det övergripande styrdokumentet för kommunens arbete
med social hållbarhet och bygger på de globala målen för hållbar
utveckling, de nationella folkhälsomålen samt de mänskliga
rättigheterna, däribland barns rättigheter.
Med utgångspunkt från ovan finns det ett behov av att aktualisera
styrdokumentet Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds
kommun, detta för att ytterligare kunna stärka och utveckla arbetet
med barnkonventionen i Lunds kommun och dess verksamheter.
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Förslaget till aktualiserad handlingsplan remitterades till nämnder i
Lund mellan den 24 maj 2021 och den 31 oktober 2021, efter beslut
av kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2020. Efter att ha
sammanställt de inkomna remissyttrandena, samt uppdaterat
handlingsplanen, föreslår kommunkontoret att kommunstyrelsen
beslutar att anta handlingsplanen, att kommunstyrelsen i sin tur
föreslår kommunfullmäktige besluta att låta handlingsplanen ersätta
tidigare antagen strategi på området, samt upphäva Strategi för att
stärka barnets rättigheter i Lunds kommun.

Yrkanden
Fredrik Ljunghill (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
anta Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun, samt att
kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att Program för social hållbarhet 2020–2030 och Handlingsplan för
Barnets bästa i Lunds kommun ersätter och därmed upphäver
nuvarande Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar
att det bör undersökas om Barnens bästa kan stärkas om en IOP
upprättas med BRIS och Rädda Barnen för att säkerställa att barn
och unga har någonstans att vända sig i barnrättsfrågor samt stärka
kommunens personal i arbetet med Barnens bästa, samt
att det också är nödvändigt att handlingsplanen synliggör den
klimatoro många barn känner och ger stöd för hur detta ska hanteras
i kommunens skolor. När pilotprojektet om klimatundervisning på
Fäladsskolan har utvärderats finns det sannolikt underlag för hur
detta arbete kan utvecklas.
Karin Svensson Smith (MP) yrkar därutöver även bifall till Fredrik
Ljunghills (M) yrkande.
Jesper Sahlén (V) och Fanny Johansson (S) yrkar bifall till Fredrik
Ljunghills (M) yrkanden såväl som till Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande.
Victoria Tiblom (SD) yrkar bifall till Fredrik Ljunghills (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Karin Svensson Smiths (MP)
andra yrkande, att betrakta som ett återremitteringsyrkande, och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma till förmån
för att ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Ljunghills (M)
yrkanden, vilka även bifallits av Karin Svensson Smith (MP), Jesper
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Sahlén (V), Fanny Johansson (S) och Victoria Tiblom (SD), och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.
Ordföranden ställer till sist proposition på Karin Svensson Smiths
(MP) tilläggsyrkande, vilket även biträtts av Jesper Sahlén (V) och
Fanny Johansson (S), och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå detsamma.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:
Den som anser att Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande ska avslås röstar ja.
Den som anser att Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande ska bifallas röstar nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Fabian Zäll (L), Birger
Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Jan Annerstedt (FNL), Hedvig
Åkesson (KD) och Victoria Tiblom (SD) röstar ja.
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Karin
Svensson Smith (MP) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen beslutar således i denna del, med åtta ja-röster
och fem nej-röster, i att avslå Karin Svensson Smith (MP) med fleras
tilläggsyrkande.

Underlag för beslut
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-11-22 § 299
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-05
Handlingsplan för barnets bästa i Lunds kommun
Handlingsplan för barnets bästa i Lunds kommun, 2021-1105 (antagandehandling)
Bilaga 1 Sammanställning remissvar
Bilaga 2 Ändringar i handlingsplanen utifrån remissvaren
Bilaga 3 Skillnader mellan nu gällande strategi och föreslagen
Handlingsplan för Barnets bästa
Protokollsutdrag KS AU 2021-05-24 § 167 Handlingsplan för
Barnets bästa i Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-10
Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun
Handlingsplan för barnets bästa i Lunds kommun 2021-0430, remissversion
Program för social hållbarhet 2020–2030, 2020-08-19
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Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun,
antagen per KF beslut § 234, 2012-12-20

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga kommunens nämnder liksom hel- och majoritetsägda bolag
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KS 2020/0834

Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2021-12-01 klockan 14.00–18.00, ajournering klockan kl. 15.45–
16.00, AF-borgen, salen Nya Fest
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Victoria Tiblom (SD)
Fabian Zäll (L), ersätter Camilla Neptune (L)
Jesper Sahlén (V), ersätter Helena Falk (V)
Maria Brolin Glennow (L), deltar digitalt
Klas Svanberg (M), närvarar §§ 372–386, kl. 14.00–16.00
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt
Amanda Thonander (M)
Camilla Ländin (C)
Liv Severinsson (FNL)
Lena Fällström (S)
Kenth Andersson (S), deltar digitalt
Klas Sivén (MP)
Cherry Batrapo (FI)
Urban Nilsson (SD)
Britt Steiner, utredningschef
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Johanna Davander, kommunikationsdirektör
Malinee Granhof, tf pressansvarig och kommunikationsstrateg
Mattias Hedenrud, utvecklingschef
Oscar Arnell, chefsjurist
Philip Lee, kommunsekreterare
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Vesna Casitovski, kanslichef
Åse Backman, IT-supporttekniker
Stina Åkesson, VD, AF-Borgen AB, § 374
Justerare

Jesper Sahlén (V)

Paragrafer

§ 372–413

Tid och plats för justering

Digital justering måndagen den 6 december, kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Jesper Sahlén (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 372–413

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee
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2021-12-28

