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Svar på remiss från kommunstyrelsen om 
Göteborgs Stads barnrättsplan  

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker remissen om Göteborgs Stads barnrättsplan 2022-

2024 med de synpunkter som framkommer i förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 

till kommunstyrelsen.  

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning  
Nämnden för funktionsstöd har fått en remiss om Göteborgs Stads barnrättsplan 2022-2024. Planen 

syftar till att öka den kommungemensamma styrningen av barnrättsperspektivet samt att öka 

kompetensen och ambitionsnivån inom barnrättsområdet i staden. Planens övergripande mål är att 

stärka barns rättigheter genom ett systematiskt och inkluderande arbete och riktar sig till samtliga 

nämnder och styrelser i Göteborgs Stad. Ansvar för insatserna i planen fördelas genom generella 

ansvar till samtliga nämnder/styrelser och genom specificerade ansvar riktade till särskilt utpekad 

nämnd/styrelse. Uppföljning av planen föreslås ske genom respektive nämnd/styrelses årliga 

barnbokslut.  

Förvaltningen föreslår att planen tillstyrks med beaktande av de synpunkter som framgår av 

föreliggande tjänsteutlåtande. Förvaltningen välkomnar planen och sympatiserar med dess syfte och 

övergripande mål. Förvaltningen har dock ett antal synpunkter på planens förslag till insatser liksom 

på otydligheten i kopplingen mellan planens insatser, de fyra grundläggande principerna och de fyra 

fokusområden som planen lyfter. Dels önskar förvaltningen att de grundläggande kompetens-

utvecklingsinsatser som föreslås kompletteras med mer djupgående kompetensutveckling som inriktar 

sig på barnrättsanalys och att ledningsfunktioner inom Staden pekas ut som särskild målgrupp för 

insatsen. Vidare menar förvaltningen att planens förslag till uppföljningsmodell behöver konkretiseras 

för att bli mer begripbar då denna tycks innehålla uppföljning av frågor som inte direkt berörs i 

planens insatser. Avslutningsvis anser förvaltningen att planen skulle gynnas av en större tydlighet 

kring hur de olika dimensionerna i planen; de fyra grundläggande principerna (artikel 2,3,6, och 12), 

de fyra fokusområdena (trygghet, utbildning, fritid och hälsa) och de föreslagna insatserna, hänger 

samman med varandra.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Förvaltningen noterar att planen inte är resurssatt och att planens insatser därför förväntas genomföras 

inom befintlig ram. De föreslagna insatserna ställer bland annat krav på genomförande av 

kompetensutvecklingsinsatser som kan innebära kostnader för förvaltningen, liksom på att 

förvaltningen tillhandhåller interna samordnings- och utredningsresurser.  

Förvaltningen för funktionsstöd 
Kvalitet och utveckling,  
Myndighet och socialpsykiatri  
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-10-05 

Diarienummer N161-1117/21 

 

Handläggare 

Magdalena Zeijlon 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: magdalena.zeijlon@funktionsstod.goteborg.se 
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Ekonomiska prioriteringar landar ofta inom en nämnd/förvaltnings kärnuppdrag. Detta kan innebära 

en risk att de särskilda resurser som krävs för att genomföra planens insatser prioriteras ned. 

Förvaltningen bedömer därför att det behövs ett förtydligande kring hur implementeringen av planens 

insatser bedöms i förhållande till nämndens grunduppdrag. Kostnader för planens implementering är 

vidare beroende av ambitionsnivå. Förvaltningen bedömer att det i dagsläget inte är möjligt att 

precisera kostnader för implementering av planens insatser utan att en kartläggning av resursbehov och 

utbildningsinsatser inom förvaltningen genomförts.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension  
Sedan 1 januari 2020 är konventionen om barnets rättigheter inkorporerad i svensk lagstiftning. Detta 

innebär att konventionen, Barnrättslagen (SFS 2018:1197), idag utgör en tydligt regelbaserad styrning 

av det offentligas uppdrag. Dagligen aktualiseras frågor om barns mänskliga rättigheter inom 

socialtjänst, skola, rättsväsende och annan samhällsservice (stadsplanering, kultur och fritid med mera) 

som på olika vis har bäring på barns livsvillkor. Barn med funktionsnedsättningar har samma 

rättigheter som barn utan funktionsnedsättningar, vilket framgår av Konventionen om barnets 

rättigheter (artikel 2) liksom av Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(artikel 7). Barn med funktionsnedsättningar har även särskilda rättigheter som framgår av 

Barnkonventionens artikel 23.1 Trots dessa regleringar och annan svensk lagstiftning såsom LSS, SoL, 

Diskrimineringslagen och Skollagen etc. löper barn med funktionsnedsättningar större risk att bli 

utsatta för våld inom familjen, att bli utsatta för diskriminering och att bli utsatta för kränkande 

behandling i skolan.2 Undersökningar visar också att barn med funktionsnedsättningar har sämre hälsa 

jämfört med andra barn.3 Mot ovan bakgrund kan det konstateras att barn med funktionedsättningar 

ofta lever i en särskild utsatthet. Detta är något som även lyfts av FN och föranlett att FN:s 

barnrättskommitté tagit fram en så kallad generell kommentar (Genaral comment No.9) i syfte att sätta 

fokus på frågan om säkerställandet av barn med funktionsnedsättningars mänskliga rättigheter.4  

Sverige har tidigare fått ta emot kritik från FN som bland annat behandlat hur barn med 

funktionsnedsättningar, ”[…] inte regelmässigt får komma till tals i frågor som rör dem” 

(CRC/C/SWE/CO/5 p. 39). Förslaget till barnrättsplanen har en tydlig koppling till barnets rätt att 

uttrycka sin mening i frågor som berör det i flera av de föreslagna insatserna. Förvaltningen noterar att 

planen särskilt lyfter denna rättighet i insats 1:3 och 2.2 (se även insats 3:4). Vidare kan planens 

förslag på insatser inom delaktighetsområdet betraktas som en konkretisering av FN:s 

barnrättskommittés rekommendation om att,” […] säkerställa att befintliga åtgärder för att barn med 

funktionsnedsättning ska ha rätt att komma till tals i alla frågor som rör dem effektivt genomförs” 

(CRC/C/SWE/CO/5 p. 40a). Även Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med 

 
1 Av artikel 23 framgår att ett barn med ”[…] fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt 

och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och 

möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället” och av samma artikel framgår även att barnet har rätt till 

särskild omvårdnad. 
2 CRC/C/SWE/CO/5. Sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges femte periodiska 

rapport. p. 39a och, Statens folkhälsoinstitut. Hälsa och välvärd hos barn och unga med funktionsnedsättning, 

2012. 
3 Se till exempel: Handisam, Barn äger. Handisams slutsatser och förslag utifrån studien ”Barn och unga med 

funktionsnedsättning – en beskrivning av deras vardag”. Handisam Serie A 2014:4. 2014. Och Statens 

folkhälsoinstitut. Hälsa och välvärd hos barn och unga med funktionsnedsättning, 2012. 
4 CRC/C/GC/9. GENERAL COMMENT No. 9 (2006) The rights of children with disabilities. 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/dde7a02e-8158-4e51-a7d8-a03f1199b7d0/G%C3%B6teborgs+Stads+program+f%C3%B6r+full+delaktighet+f%C3%B6r+personer+med+funktionsneds%C3%A4ttning+popul%C3%A4rversion_2021-2026.pdf?MOD=AJPERES
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funktionsnedsättningar lyfter barns rätt att fritt uttrycka sina åsikter och deras rätt till stöd för att kunna 

förverkliga denna rättighet. Frågan lyfts inom programmets rättighetsområde tre om rätten till 

demokratisk delaktighet.  

Göteborgs stads barnrättsplan lyfter inte barn med funktionsnedsättningar som en särskilt utpekad 

grupp men ålägger nämnden för funktionsstöd särskilt ansvar för tre insatser i planen och vilka har 

fokus på den egna organisationens arbete. Förvaltningen gör bedömningen att den föreliggande planen 

är ett sätt för Göteborgs Stad att bidra med ett strukturellt stöd som kan verka gynnande för ett ökat 

fokus på barnrättsområdet i Staden och i förlängningen till säkerställandet av barns mänskliga 

rättigheter inom stadens olika ansvar och uppdrag.   

Samverkan  
Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 20 oktober 2021. 

Bilagor  
1. Förslag till Göteborgs Stads barnrättsplan 2022-2024  
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Ärendet 
Nämnden för funktionsstöd har fått Göteborgs Stads barnrättsplan 2022-2024 på remiss. Av 

remissyttrandet skall det framgå om planens insatser bedöms bidra till ökad kompetens, bidra till att 

barns mänskliga rättigheter stärks och om planens insatser bedöms stärka nämnders och styrelsers eget 

barnrättsarbete och bidra till ett ökat helhetsperspektiv gällande barns rättigheter enligt 

Barnkonventionens artiklar.  

Remissyttrandet skall vara stadsledningskontoret tillhanda senast 31 oktober 2021. 

Beskrivning av ärendet  

Bakgrund 

År 2019 genomförde Stadsledningskontoret en kartläggning av Göteborgs Stads barnrättsliga arbete. 

Kartläggningen genomfördes inför att Barnkonventionen skulle inkorporeras i svensk lag från och med 

1 januari 2020. Den syftade till att synliggöra det barnrättsliga arbetet och bidra till kunskaper som 

bidrar till att processer och verksamheter får goda förutsättningar att leva upp till nationell lagstiftning. 

Kartläggningens resultat visade att det fanns ett aktivt och strategiskt arbete med barnrättsfrågor i vissa 

förvaltningar och bolag medan andra uppgav att de inte bedömde sig vara berörda av 

Barnkonventionen eller barnrättsperspektivet alls. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-06-16 §20 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

stadenövergripande barnrättsplan. I samband med detta beslutade kommunfullmäktige även att ge 

samtliga nämnder och bolag i uppdrag att upprätta årliga barnbokslut och i januari 2021 antog 

kommunstyrelsen en särskild inriktning för barnrättsplan och barnbokslut. Inriktningen baseras i stor 

utsträckning på den kartläggning som genomfördes år 2019 och redogör för att kommande arbete med 

barnrättsplanen i huvudsak kommer att fokusera på de grundläggande rättigheterna i 

Barnkonventionen (Dnr. 1109/20) samt de rättighetsområden där stadens organisation har stor rådighet 

(Dnr. 1109/20). 

Planens syfte, mål, implementering och uppföljning 

Göteborgs Stads barnrättsplan föreslås gälla mellan år 2022-2024. Syftet med planen är att öka den 

kommungemensamma styrningen av barnrättsperspektivet samt att öka kompetensen och 

ambitionsnivån inom barnrättsområdet i staden.  

Planen har ett övergripande mål att stärka barns rättigheter genom ett systematiskt och inkluderande 

arbete och riktar sig till samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad. Samtliga nämnder och 

styrelser föreslås genomföra insatser för att stärka redan befintligt arbete med utgångspunkt i en analys 

av hur väl respektive nämn/styrelse arbetar utifrån de grundläggande principerna i Konventionen om 

barnets rättigheter/Barnrättslagen, planens fyra fokusområden och planens mål och insatser. Utöver 

detta sker implementeringen genom att de föreslagna insatserna realiseras av respektive 

nämnd/styrelse.  

Uppföljning av planen sker genom respektive nämnd/styrelses årliga barnbokslut. Barnbokslutet 

föreslås genomföras inom ramen för ordinarie uppföljningsprocess.  

Planens innehåll  

Planen har insatser som riktar sig till samtliga nämnder och styrelser liksom insatser där vissa nämnder 

har särskilt utpekade ansvar. Utöver de särskilda insatserna lyfter planen även fyra fokusområden. 

Dessa områden är trygghet, utbildning, fritid och hälsa. 
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I planen kategoriseras samtliga insatser under tre olika rubriker, 1) insatser för kompetensförsörjning, 

2) insatser för styrning och ledning, samt 3) insatser riktade direkt till barn. Planen består av 

sammanlagt 11 insatser varav nämnden för funktionsstöd berörs av nio insatser och har ett särskilt 

utpekat ansvar för tre av dessa insatser (1:2, 1:3 och 3:1). 

Förvaltningens bedömning  

Generell bedömning 

Förvaltningen välkomnar initiativet och stödjer ambitionen att öka den kommungemensamma 

styrningen av barnrättsperspektivet samt öka kompetensen och ambitionsnivån om barnrätt i staden. 

Förvaltningen är också positiv till att barn och unga kommer att bli involverade i uppföljningen av 

planen via ungdomsfullmäktige.  

Förvaltningen anser att planens övergripande mål att stärka barns rättigheter genom ett systematiskt 

och inkluderande arbete, med fördel hade kunnat brytas ned och begripliggöras ytterligare med mer 

konkreta och mätbara delmål för att tydliggöra den linjära kopplingen mellan målet, de enskilda 

temaområdena och de föreslagna insatserna. Vidare menar förvaltningen att fokusområdet Trygghet 

kompletteras med begreppet skydd, det vill säga Trygghet och skydd, eftersom denna rubrik bättre 

speglar språkbruket i konventionstexten. 

Den föreslagna insatsen om barnbokslut (insats 2:4) bedöms erbjuda möjlighet att identifiera 

utvecklingsområden inom förvaltningens egna verksamheter och stödja det systematiska 

barnrättsarbetet generellt i staden. Förvaltningen anser vidare att planen som helhet kan komma att 

bidra till ett mer fokuserat barnrättsarbete i Göteborgs Stad och till att öka kunskapen om barns 

livsvillkor som har bäring på hur barns mänskliga rättigheter förverkligas.  

Förvaltningen bedömer att det finns en viss otydlighet i planen avseende hur de grundläggande 

principerna (artikel 2,3,6 och 12), fokusområdena (trygghet, utbildning, fritid och hälsa) och insatserna 

hänger samman med varandra. I inledningen av planen framgår det att varje nämnd/styrelse ”[…]ska 

ta fram egna insatser eller förstärka redan påbörjade insatser baserade på en analys av hur väl de 

arbetar utifrån de grundläggande principerna  och planens fyra fokusområden samt målet och 

insatserna i planen”(s. 5).  

De föreslagna insatserna berör dock inte i sig de fyra fokusområdena med undantag från en insats som 

tydligt handlar om skolan. Grundprincipen och tillika rättigheten att fritt uttrycka sina egna åsikter 

(artikel 12) lyfts inom ramen för insatser om barns delaktighet medan övriga tre grundprinciper, icke-

diskriminering (artikel 2) barnets bästa och (artikel 3) och rätten till liv och utveckling (artikel 6) är 

relativt osynliga i planens insatser. Förvaltningen hade utifrån ovan resonemang önskat en större 

tydlighet i planens logik.  

Förvaltningen anser att planen generellt kan bidra med att särskilt lyfta barnrättsperspektivet som ett 

prioriterat område i staden. Insatserna inom styrning och ledning bedöms i förläningen kunna bidra till 

att skapa gynnsamma förutsättningar för att stötta i efterlevnaden av den nya Barnrättslagen och stärka 

arbetet för att barn med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter tillgodosedda.  

I följande avsitt kommenteras planens innehåll under varje insats särskilda rubrik.  
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Insatser för kompetenshöjning 

Insats 1:1 Öka den grundläggande kompetensen om barns rättigheter                                  

Förvaltningen ser generellt positivt på insatsen men gör bedömningen att insatsen behöver 

kompletteras med möjligheten att ta del av mer djuplodande kompetensutvecklingsinsatser där 

kompetensutveckling inte enbart handlar om att tillgängliggöra grundläggande kunskap om barnets 

mänskliga rättigheter. Förvaltningen menar att kunskap och analys av barns olika förutsättningar att få 

sina rättigheter tillgodosedda bör ha en tydlig plats i denna insats. Vidare anser förvaltningen även att 

utveckling av färdigheter såsom att planera, genomföra och analysera verksamheters och besluts 

inverkan på det enskilda barnets rättigheter utifrån olika målgrupper borde vara en dimension av 

insatsen. Förvaltningen anser att insatsen/insatserna skulle gynnas av att vara målgruppsanpassad 

gentemot olika professioner inklusive de olika ledningsnivåerna i staden. Insatsen bör även förmedla 

information om vart man vänder sig och kan bolla frågor kring barn, föräldrarollen med mera. 

Förvaltningen bedömer att insatsen kan bidra till att stärka arbetet för och med barns mänskliga 

rättigheter i den egna förvaltningen liksom för Staden i stort. 

Insats 1:2 Utveckla metoder för att följa upp barns livsvillkor utifrån alla barns lika värde 

Nämnden för funktionsstöd tilldelas ett särskilt ansvar för den här insatsen tillsammans med de fyra 

socialförvaltningarna, utbildningsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden.    

Förvaltningen delar stadsledningskontorets bedömning om behovet av en tydligare bild av barns olika 

livsvillkor i staden. Förvaltningen anser att denna insats är särskilt angelägen utifrån att barn med 

funktionsnedsättningar lever i en särskilt utsatt situation och ofta riskerar att exempelvis drabbas extra 

hårt vid olika förändringar som påverkar deras vardag. Till exempel har indragna aktiviteter under 

pandemin bidragit till sämre mående och större isolering bland barn med funktionsnedsättningar.5  

Barn som lever med föräldrar med egna svårigheter eller psykisk ohälsa är ytterligare en grupp barn 

vars livsvillkor skulle behöva undersökas för att säkerställa att dessa barn nås av relevanta insatser. 

Förvaltningen noterar att insatsens skall följas upp i varje enskild nämnds barnbokslut och vill 

poängtera att nämnden för funktionsstöd inte har ett generellt befolkningsansvar utan enbart kan 

genomföra uppföljningar i de verksamheter som nämnden har rådighet över. Därför behöver de 

nämnder med särskilt befolkningsansvar säkerställa att mer generella undersökningar om barns 

livsvillkor (såsom exempelvis i trygghetsundersökningar etc.) integrerar ett funktionshinderperspektiv. 

Vid beaktande av förvaltningens synpunkter på insatsen bedöms densamma bidra med underlag som 

kan stärkta stadens arbete med att trygga det enskilda barnets mänskliga rättigheter. 

Insats 1:3 Utveckla metoder för barns delaktighet 

Nämnden för funktionsstöd tilldelas ett särskilt ansvar för den här insatsen tillsammans med de fyra 

socialförvaltningarna, grundskolenämnden och förskolenämnden. Konsument och medborgarservice 

ges särskilt ansvar för kompetensstöd om metoder för yngre barn i samskapande med andra nämnder.  

Förvaltningen bedömer att det är viktigt att kontinuerligt utveckla arbetet med barns delaktighet, både 

i de processer som berör barn och unga direkt och i de processer där beslut kan få indirekta 

konsekvenser för barn.  

För att säkerställa att barn med funktionsnedsättningar blir hörda i olika processer i staden som ligger 

utanför nämndens ansvar bör samtlig metodutveckling beakta de särskilda stöd som kan krävas för att 

barn med funktionsnedsättningar skall bli hörda även inom dessa processer. Förvaltningen gör 

 
5 Myndigheten för delaktighet. Barn och unga mitt i en pandemi. Konsekvenser av Coronapandemin för barn och 

unga med funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighet; 2021. 
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bedömningen att insatsen kan bidra till att uppmärksamma och i förlängningen stärka barnets rätt till 

delaktighet, dock vill förvaltningen lyfta risken för brister i likvärdighet över staden om dessa verktyg 

utvecklas av varje enskild förvaltningen separat. Eftersom metodutvecklingen inom större områden 

berör fler förvaltningar såsom till exempel socialtjänst och stadsutveckling med flera, bör detta arbete 

samordnas så att ett sammanhållet metodmaterial produceras för ökad likvärdighet över staden.  

Insatser för styrning och ledning 

Insats 2:1: Identifiera hur den egna verksamheten påverkar barns rättigheter utifrån barns 

olika livsvillkor 

Förvaltningen instämmer med Stadsledningskontorets resonemang att det är i de enskilda nämnderna 

och styrelsernas egna verksamheter de största förflyttningarna inom barnrättsområdet kan ske och att 

arbetet med barns mänskliga rättigheter därför behöver vara en del i nämndens/styrelsens lednings-, 

styr- och beslutsprocesser. Förvaltningen gör bedömningen att en genomlysning av de gena 

verksamheterna med utgångspunkt barnrättsbaserad konsekvensanalys skulle bidra till ökad kunskap 

om den egna verksamheten ur ett barnrättsperspektiv och i förlängningen verka stöttande för de 

enskilda förvaltningarna/styrelserna inom barnrättsområdet. Insatsen kräver specialistkunskap inom 

barnrättsområdet och ställer krav på att denna finns inom respektive organisation. 

Insats 2:2 Identifiera metoder för barns delaktighet 

Förvaltningen bedömer att insatsen har viss överlappning med insats 1:3 som också behandlar frågan 

om barnets rätt till delaktighet. Insats 1:3 handlar om att utveckla metoder för barns delaktighet medan 

denna insats handlar om att identifiera metoder för delaktighet. Vi behöver verka för att redan 

befintliga metoder implementeras på ett systematiskt sätt och att framgångsrika metoder som redan 

används sprids i stadens olika förvaltningar. Förvaltningen föreslår att insatserna 2:2 och 1:3 

sammanfogas till en insats. 

Insats 2:3 Säkerställa samverkan kring barnrätt 

Insatsen innebär att respektive nämnd/styrelse ska säkerställa att det finns ett särskilt utpekat ansvar 

för det interna barnrättsarbetet på ledningsnivå inom den egna organisationen. Det utpekade ansvaret 

berör samverkan om barnrättsområdet inom den egna organisationen. Förvaltningen bedömer att en 

sammanhållande funktion för intern samverkan skulle kunna bidra till att skapa samsyn och förankring 

av barnrättsarbetet i den egna förvaltningen. Insatsen ställer krav på att det görs en ekonomisk 

prioritering av insatsen. Förvaltningen vill även lyfta att samverkan med aktörer utanför den egna 

förvaltningen med särskild kunskap inom området kan vara mycket värdefull. 

Insats 2:4 Årligen upprätta barnbokslut 

Förvaltningen är generellt positiv till förslaget om årligt barnbokslut. Uppföljning av samtliga åtgärder 

i planen föreslås genomföras via det årliga barnbokslutet. Särskilt positiv är förvaltningen till att 

barnbokslutet föreslås genomföras via ordinarie uppföljningsprocess. Insatsen om barnbokslut bedöms 

kunna verka positivt för möjligheten att identifiera utvecklingsområden inom den egna förvaltningens 

verksamheter.  

Utöver uppföljning av de faktiska insatser som planen föreslår framgår det att barnbokslutet och den 

föreslagna uppföljningsmodellen (bilaga 1 i Göteborgs stads barnrättsplan) även skall inkludera 

uppföljning av de fyra grundläggande principerna (artikel 2,3,6 och 12) samt de fyra fokusområdena 

(trygghet, utbildning, fritid och hälsa,). Förvaltningen menar att det finns en viss otydlighet i 

uppföljningens följsamhet till den aktuella planen och vill betona vikten av att nämnder och styrelser 

enbart följs upp på de konkreta insatserna som lyfts i planen.  
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Förvaltningen skulle önska att uppföljningsstrukturen och att länken mellan insatserna i planen och de 

olika uppföljningsområdena konkretiseras ytterligare. Förvaltningen bedömer avslutningsvis att 

insatsen kräver en tydlig central samordning för att barnboksluten skall kunna bidra till en helhetssyn 

på området över hela staden. 

Insatser direkt riktade till barn 

Insats 3:1: Kommunikationsinsats för barn om deras rättigheter 

Förvaltningen bedömer att säkerställandet av alla barns rätt till information om sina mänskliga 

rättigheter är en grundläggande förutsättning för varje enskilt barn att agera i sin roll som 

rättighetsbärare. Fokus för insatsen är på yngre barn och är tänkt att anpassas utifrån barns olika 

förutsättningar att tillgodogöra sig den. Förvaltningen vill återigen framhålla att även andra 

nämnder/styrelser och förvaltningar behöver säkerställa att respektive organisations 

kommunikationsinsats även är tillgänglig för barn med olika funktionsnedsättningar. Förvaltningen 

föreslår att insatsen samordnas centralt i staden för att säkerställa likvärdighet och kvalitet i 

kommunikationsinsatsen till samtliga barn i kommunen.   

Insats 3:2 Medborgarkontor med tydlig inriktning för barn 

Förvaltningen har inga särskilda synpunkter på insatsen men vill lyfta vikten av att ett 

funktionshinderperspektiv integreras i kommande arbete med frågan om medborgarkontor med 

inriktning mot barn. 

Insats 3:3 Utökat stöd i skolan för barn som placerats av socialtjänsten 

Förvaltningen har inga särskilda synpunkter på insatsen men vill lyfta betydelsen av att barn med 

funktionsnedsättningar som placerats av socialtjänsten ofta lever i en dubbel utsatthet. Detta genom att 

barnet både lever med en funktionsnedsättning som på olika vis påverkar barnets upplevelser av sin 

vardag och samtidigt kan vara placerad i en ovan/ny miljö som medför nya relationer. Förvaltningen 

menar att det är viktigt att denna grupp särskilt beaktas i insatsen.   

Insats 3:4 Höja valdeltagande till Ungdomsfullmäktige 

Förvaltningen är positiv till insatsen och instämmer med analysen att de barn och unga som tidigt 

erbjuds möjlighet att delta i demokratiska processer ges goda förutsättningar för ett aktivt 

samhällsdeltagande som vuxna. Förvaltningen menar att barn och unga med funktionsnedsättningar är 

en särskilt viktig grupp att nå ut till och föreslår att förstärkta och riktade kommunikationsinsatser 

genomförs mot särskolan inom ramen för den föreslagna insatsen.  
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