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Sammanfattning
Lunds kommun har tagit fram en Handlingsplan för barnets bästa i
Lunds kommun. Handlingsplanen ersätter den Strategi för barnets
bästa som tidigare varit ett styrdokument för kommunens
barnrättsarbete. Handlingsplanen är ett led i styrningen kring social
hållbarhet.
Utbildningsförvaltningen är positiv till den föreslagna
handlingsplanen, såväl gällande utformning som innehåll.
Utbildningsförvaltningen ser behov av stöd i en
implementeringsprocess.

Underlag för beslutet




Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-10
Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-0524 § 167 Handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-xx-xx dnr
UN2021/0956 Remiss Handlingsplan för Barnets bästa i
Lunds kommun

Ärendet
Bakgrund
I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag i Sverige och det
innebär att barn fick 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. Lunds arbete med strategin
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun bidrar till att
uppnå mål och delmål i program för social hållbarhet som berör barn.
Med utgångspunkt från ovan finns det ett behov av att aktualisera
Lunds Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun för
att ytterligare kunna stärka och utveckla arbetet med
barnkonventionen i Lunds kommun och dess verksamheter.
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Föredragning
Utbildningsförvaltningen tycker att det föreliggande förslaget till
handlingsplan är bra. Insatserna bygger på internationella och
nationella styrdokument för barns rättigheter.
Utbildningsförvaltningen ser att det är positivt att dokumentet
numera ska kallas handlingsplan och att den infogas i det
övergripande arbetet med social hållbarhet.
Utbildningsförvaltningen ser att det behöver förtydligas hur
insatserna i föreliggande förslag ska implementeras, kvalitetssäkras
och hur de ska följas upp. Utbildningsförvaltningen ser att det finns
behov av gemensamma definitioner kring begrepp i handlingsplanen
i syfte att stärka förvaltningarnas och nämndernas arbete med
handlingsplanen. Hur kan vi säkerställa att ett begrepp som
”beaktas” tolkas lika?
Utbildningsförvaltningen är positiv till de föreslagna insatserna i
handlingsplanen men ser att insats 3.2 samt 7.1 kan vara svåra att
genomföra för alla nämnder och förvaltningar.

Beredning
Ärendet har beretts i samråd med chefer på utbildningskansliet och
rektorer.

Barnets bästa
Ärendet rör i högsta grad barn. En aktualisering och revidering av
kommunens arbete med barns rättigheter skapar ännu bättre
förutsättningar för barnrättsarbetet i Lund.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför i nuläget inga ekonomiska konsekvenser.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör
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