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Remiss: Yttrande över Handlingsplan för Barnets
bästa i Lunds kommun
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

som sitt yttrande på remiss ”Handlingsplan för Barnets bästa i
Lunds kommun”, skicka serviceförvaltningens tjänsteskrivelse
2021-09-15.

Sammanfattning
Med utgångspunkt i att barnkonventionen år 2020 blev svensk lag
och att kommunen sedan år 2020 har ett nytt styrdokument för
social hållbarhet har det identifierats ett behov av att uppdatera
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun.
I syfte att skapa bättre förutsättningar för arbetet med
barnkonventionen i Lunds kommun och dess verksamheter har
kommunkontoret lagt fram som förslag att Lunds kommuns program
för Social hållbarhet 2020-2030 samt Handlingsplan för Barnets bästa
i Lunds kommun 2021-2030 ska ersätta nuvarande Strategi för att
stärka barnets rättigheter i Lunds kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-24 att
remittera ärendet till samtliga nämnder och styrelser med svar
senast 31 oktober 2021.
Serviceförvaltningen ställer sig positiv till att det sker en
aktualisering av Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds
kommun. Serviceförvaltningen föreslår att Handlingsplan för Barnets
bästa i Lunds kommun 2021-2030 ska antas och lämnar förslag på
kompletteringar och mindre justeringar i handlingsplanen.

Underlag för beslutet



Postadress

Box 41
221 00 Lund

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-15 Remiss:
Yttrande Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-0524 § 167 Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun
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Brotorget 1

Telefon växel
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Internetadress
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Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-10
Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun
Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun 2021-04-30
Lunds kommun Strategi för att stärka barnets rättigheter i
Lunds kommun

Ärendet
Bakgrund
Redan 2012-12-20 beslutade Lunds kommunfullmäktige att
barnkonventionen och dess grundläggande principer skulle gälla i
Lunds kommun. I samband med detta fattade man beslut om att anta
Strategi för att stärka Barnets rättigheter i Lunds kommun.
År 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen har
på så vis kommit att ha företräde över regler och bestämmelser som
inte är lagstadgade och genom det har barn i Sverige fått starkare
ställning i samhället och de som arbetar med barn har fått tillgång till
ett skarpare juridiskt verktyg.
Lunds kommun har sedan år 2020 ett samlat program för social
hållbarhet vilket fungerar som ett styrdokument för kommunens
sociala hållbarhetsarbete. Programmet bygger på de globala målen
för hållbar utveckling, de nationella folkhälsomålen samt de
mänskliga rättigheterna som innefattar barns rättigheter.
Kommunkontoret har tillsammans med Lunds kommitté för social
hållbarhet uppdaterat Strategin för att stärka barnets rättigheter i
Lunds kommun. Strategin har omvandlats till en handlingsplan som
ska bidra till att nå målen i programmet för social hållbarhet.
I handlingsplanen finns det ett ökat fokus på att ytterligare hänsyn
ska tas till att olika grupper av barn har olika behov samt att barn i
större utsträckning ska få möjlighet att uttrycka sin mening och få
den respekterad. Fokus ligger även på att åtgärder i handlingsplanen
ska harmoniera med och bidra till att uppnå mål och delmål i
program för social hållbarhet, samt att den befintliga barnchecklistan
har uppdaterats och inkluderats i planen.
Kommunkontoret har lagt fram förslaget att handlingsplanen ska
antas samt att program för social hållbarhet och Handlingsplan för
Barnets bästa i Lunds kommun ska ersätta nuvarande Strategi för att
stärka barns rättigheter i Lunds kommun. Kommunstyrelsen
beslutade 2021-05-24 att remittera ärendet till samtliga nämnder
och styrelser med svar senast 31 oktober 2021.
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Föredragning
Serviceförvaltningen ställer sig positiv till att det sker en
aktualisering av Lunds Strategi för att stärka barnets rättigheter i
Lunds kommun. Att den nya handlingsplanen knyts samman och
harmonierar med Lunds kommuns program för social hållbarhet ser
serviceförvaltningen som ett klokt upplägg. Dock föreslås att
handlingsplanen kompletteras och justeras enligt följande:











Att avsnittet avseende syfte görs till ett eget stycke med en
egen rubrik och kompletteras till att även innefatta en tydlig
målbild, exempelvis:
o Skapa en medvetenhet och tydliggöra ansvar för det
gemensamma arbetet för Barnets bästa i Lunds
kommun.
o Ge samtliga medarbetare och förtroendevalda kunskap
om barnkonventionen och kommunens arbete för att
stärka barns rättigheter.
o Tydliggöra vikten av samarbete inom kommunens
politiska organisation, samtliga verksamheter,
kommunala bolag och styrelser för att stärka barns
rättigheter.
o Skapa förutsättningar för att barns röst kommer till
tals i frågor som rör dem.
Stycket Barns rättigheter i det dagliga arbetet skulle med
fördel kunna kompletteras med ett fokus på vikten av
samarbetet. Exempelvis att arbetet för att stärka barns
rättigheter och möjligheter inte får begränsas av kommunens
sätt att vara organiserad.
Att stycket avseende den nationella strategin justeras så att
det tydligt framgår i rubriken att stycket rör de nationella
principerna, samt att principerna listas i en numrerad lista.
Att stycket Åtgärder byggs ut till ett stycke avseende Ansvar,
åtgärder och samarbete och att avsnittet även lyfter att den
politiska organisationen, samtliga kommunala verksamheter,
bolag och styrelser har ett ansvar för att gemensamt och i
samarbete med andra arbeta för att stärka barns rättigheter i
kommunen.
Att samtliga nationella principer finns med i tabellen under
stycket för åtgärder, alternativt att det tydliggörs varför viss
principer exkluderats i tabellen.
Att åtgärdstabellen justeras i syfte att göra den mer
lättöverskådlig.
Att åtgärdspunkterna 3.2 och 7.1 i viss utsträckning borde
samordnas centralt i kommunen då undersökningar,
rapporter, statistik och analyser som rör barns levnadsvillkor
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samt barns uppfattning om sina levnadsvillkor med fördel
hade kunnat delas brett inom kommunen när så är möjligt.
Utöver ovanstående förslag på justeringar och kompletteringar vill
serviceförvaltningen lyfta fram värdet av att det generellt läggs vikt
vid samarbete och samordning i handlingsplanen då förvaltningen är
övertygad om att det är en framgångsfaktor för att ytterligare stärka
och utveckla arbetet med barnkonventionen. Det bör ske ett
gemensamt arbete och råda ett kollektivt ansvar för att motverka
diskriminering och säkerställa att alla barn behandlas och bemöts
likvärdigt, samt erbjuds likvärdig kommunal service.
Serviceförvaltningen vill slutligen lyfta att Handlingsplanen för
Barnets bästa tillsammans med Lunds kommuns program för social
hållbarhet 2020-2030 är en positiv utveckling för arbetet för Barnets
bästa i Lunds kommun.

Beredning
Ärendet har beretts av serviceförvaltningens stab i samråd med
representanter för samtliga av förvaltningens affärsområden.

Barnets bästa
En uppdatering av Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds
kommun bidrar till att stärka Lunds arbete med barnkonventionen
vilket medför att fokus på barn utifrån barnkonventionens
grundläggande principer kommer att förstärkas i kommunens
verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Pål Svensson
Servicedirektör

Katarina Persson
Stab- och ekonomichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

