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Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens remissvar/yttrande avseende motionen
Handlingsplan för barnets bästa i enlighet med tjänsteskrivelse
2021-09-02 samt överlämna remissvaret/yttrandet till
kommunstyrelsens arbetsutskott som nämndens yttrande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat Handlingsplan för
barnets bästa till nämnder och styrelser. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att en aktualisering av kommunens styrdokument
för barnets rättigheter är värdefull, då mycket har hänt på området.
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Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat handlingsplanen.
Den ersätter Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds
kommun.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är värdefullt med en
uppdatering av planen. Det är positivt att uppföljningen koordineras
med uppföljningen av programmet för social hållbarhet.

Sju principer
Handlingsplanen innehåller sju principer, som är omformulerade för
kommunal verksamhet från den nationella strategin:
1. Politiska beslut som rör barn ska utformas i överenstämmelse
med barnkonventionen.
En kommungemensam checklista som stöd för analys av hur beslut
påverkar barn är positiv. Det vore värdefullt om listan kunde utökas
till att omfatta fler perspektiv, exempelvis för att analysera
konsekvenser för personer med funktionsnedsättning.
En åtgärd under den första principen, är att barns rättigheter ska
beaktas när digitala system designas och implementeras. I dessa fall
är det också viktigt att beakta konsekvenser för personer med
funktionsnedsättning. Universell utformning är en princip som
handlar om att skapa lösningar som fungerar för så många som
möjligt redan från början. System som kommunen använder ska ha
hög grad av användbarhet. Det är viktigt att systemen är universellt
utformade.
2. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla
sammanhang, såväl i fysiska som i digitala rum.
3. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor
som rör dem.
Alla nämnder ansvarar enligt förslaget för att säkerställa barnets
inflytande. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med en checklista, som har verksamhetsanpassats utifrån den kommungemensamma. Den syftar till att säkerställa att barnet informeras, att
barnets åsikter inhämtas samt att barnets bästa beaktas vid
handläggning.
Kommunstyrelsen bör ansvara för kontinuerliga undersökningar av
hur barn ser på sin livssituation. Det är en uppgift för kommunen
centralt.
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4. Barn och deras föräldrar ska få kunskap om barns rättigheter
och vad de innebär i praktiken och föräldrar ska erbjudas stöd i
sitt föräldraskap.
Barn (både med och utan funktionsnedsättningar) till föräldrar med
funktionsnedsättning (artikel 2 i FN-konventionen) saknas i
handlingsplanen.
5. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om
barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda
verksamheter.
Nämnderna möter barn i sin verksamhet och ansvarar för att
upprätthålla kunskap inom sina områden. Alla nämnder har angetts
som ansvariga för utbildningar. När det gäller grundläggande
utbildningar som rör program för social hållbarhet, är det en uppgift
för kommunen centralt och kommunstyrelsen bör samordna
utbildningarna.
6. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka
barnets rättigheter genom samverkan.
För att kunna ge lämpligt stöd till barnfamiljer i kris arbetar
förvaltningen utifrån en fastställd rutin som innebär en
samverkansstruktur mellan vård- och omsorgsförvaltningen och
socialförvaltningen.
Förvaltningen har en representant i Barn I Behov Av Särskilt Stöd
(BIBASS) konsultationsteam i Lund.
Det finns barn som har insatser både från olika förvaltningar i
kommunen samt från Region Skåne. Berörda myndigheter samlas för
att hitta helhetslösningar för den enskilde. Målgruppen för teamet är
barn och ungdomar 0-20 år med funktionsnedsättning samt social
och psykiatrisk problematik.
7. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för
beslut och prioriteringar som rör barn.
Rapporter och statistik om barns levnadsvillkor ska inhämtas,
utarbetas, analyseras och redovisas. Det bedöms vara en uppgift för
kommunen centralt.

Föredragning
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden som sitt
yttrande skickar denna tjänsteskrivelse.

Beredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 maj 2021 att
remittera handlingsplan för Barnets bästa i Lunds kommun till bland
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annat vård- och omsorgsnämnden. Svaret har beretts på vård- och
omsorgsförvaltningen och diskuteras i vård- och omsorgsnämndens
arbetsutskott den 25 augusti 2021.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Ärendet innehåller ingen samlad bedömning av vilka konsekvenser
handlingsplanen får för personer med funktionsnedsättning. Den
andra frågan i en kommungemensam checklista, som är ett stöd i
arbetet i genomförandet av barnkonsekvensanalyser, tar sikte på
vilka grupper som påverkas av det aktuella beslutet, exempelvis om
hänsyn har tagits till funktionsnedsatta barns och ungdomars
särskilda behov.

Barnets bästa
Enligt utredningen bidrar en aktualisering av strategin till att stärka
Lunds arbete med barnkonventionen. Det medför att ett fokus på
barn utifrån barnkonventionens grundläggande principer kommer
att förstärkas i kommunens verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser
Enligt utredningen innebär förslaget inga ekonomiska konsekvenser.
Eventuella ekonomiska konsekvenser för vård- och omsorgsförvaltningen, kommer att tas upp i Ekonomi- och verksamhetsplan
(EVP).

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Anne Jüriado Kammenhed
Utvecklingsledare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunkontoret@lund.se
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