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Yrkande angående – Motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi 
Mohammed (MP) och Jenny Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter 
ett barnrättsombud i respektive socialnämnd 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås 

Yrkandet 
Flera funktioner och roller som strategiskt arbetar för att stärka barnrättsarbetet 
finns redan på plats idag. Det finns goda metoder och arbetssätt i 
verksamheterna som bidrar till detta. 

I dagsläget är det inte prioritet att inrätta nya funktioner, med tanke på en nyss 
genomförd omorganisation av stadsdelsnämnderna i staden. Arbetet med 
barnkonventionen, en barnrättsplan och ett barnbokslut är nyinrättat. Det behövs 
istället tid för att jobba in både gamla och nya strukturer, roller, uppdrag och 
arbetssätt och metoder i de nya förvaltningarna. 

Ett inrättande av fyra barnrättsombud riskerar att göra skillnad i likvärdigheten. 
Arbetet med barnens rättigheter behöver samordnas centralt i staden med stöd 
till de olika nämnderna. Det finns dessutom inget utrymme i budgeten till att 
inrätta fyra barnrättsombud med kringtjänster. 
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Yrkande angående – Motion av Teysir Subhi 
(FI), Abdullahi Mohammed (MP) och Jenny 
Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter 
ett barnrättsombud i respektive socialnämnd 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalles. 

Yrkandet 
Fi, Mp och V bifaller motionens förslag. Vi anser att genomgången i remissinstansernas 
svar gällande existerande rutiner och verksamhet visar att behovet finns och att nuvarande 
barnrättsarbete inte är tillräckligt för att uppfylla Barnrättskonventionen. 

Barnrättsarbetet är ett lokalt ansvar och skall bedrivas i alla verksamheter, och varje 
socialnämnd behöver därför ett eget barnrättsombud. Likvärdigheten menar vi kvarstår då 
barnrättsombuden arbetar tillsammans. Befintligt arbete med att samordna och tydliggöra 
strukturer, roller och ansvar kring barnrättsarbetet ser vi kan stärkas av barnrättsombud.  

Inrättandet av ett barnrättsombud förstärker efterlevnaden av barnkonventionen och visar 
eventuella brister i processer som omfattar barn. Vi noterar att både socialförvaltningen 
Hisingen och socialförvaltningen Sydväst ställde sig positiva till motionen.  
Socialförvaltningen Sydväst belyser i tjänsteutlåtandet de förstärkningar i 
barnrättsperspektiv som inrättandet av ett barnrättsombud kan föra med sig: 

”Inrättande av barnrättsombud enligt motionen skulle kunna bidra med strategiskt stöd 
till hela förvaltningen och en högre efterlevnad gällande barnkonventionen vilket skulle 
inverka positivt på barn och ungas livsvillkor. Dels genom att stärka deras rätt till 
inflytande generellt i ett demokratiskt samhälle, dels att uppmärksamma de mest sårbara 
av våra barn och unga och skydda deras rättigheter. Funktionen skulle även kunna bidra 
till en ökad samverkan med civilsamhället vilket kan stärka strukturen kring barn och 
ungas rättigheter.” 

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 1 januari 2020. Men Göteborgs stad lever ännu 
inte upp till hela konventionens rättighetskatalog. Inrättandet av ett barnrättsombud blir 
en satsning och förstärkning av barnens rättigheter, framförallt de barn som behöver mest 
stöd. Barnrättsombudet blir också en brygga mellan förvaltningen och civilsamhället och 
därmed förstärker arbetet att efterleva barnkonventionen. Att inrätta barnrättsombud i 
detta skede kan också stärka och få igång det befintliga arbetet med exempelvis 
barnbokslut.  
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En ny funktion behöver inte nödvändigtvis vara kostnadsdrivande, funktionen 
barnrättsombud skulle initialt kunna vara del av en befintlig tjänst för att sedan löpande 
utvärdera vilken omfattning det finns behov av. 
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Yrkande angående – Motion av Teysir Subhi 
(FI) och Jenny Broman (V) om att Göteborgs 
Stad tillsätter ett barnrättsombud i respektive 
socialnämnd 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom ordinarie styrning och ledning samordna 

och säkerställa ett likvärdigt barnrättsligt arbete i de fyra socialnämnderna. Arbetet 

ska identifiera förbättringsområden, utvecklingsbehov och inkludera den staden 

övergripande barnrättsplanen och de barnbokslut som genomförs samt innefatta utfall 

och resultat ur ett individperspektiv. 

Yrkandet 
Demokraterna avslår motionen. Det finns strategiska funktioner och forum kopplade till 

barnrättsarbetet som behöver fokus och omhändertas i den nya organisationen. Vi kan inte se 

att inrättande av barnrättsombud i ett eget nytt stuprör är rätt väg att gå för att stärka barns 

rättigheter. Att tillskapa administrativa tjänster i form av barnrättsombud i stadens 

socialnämnder riskerar istället att bli ett slag i luften. 

Vi Demokrater anser att resurserna istället ska läggas på klientnära arbete och uppföljning. 

Stadens socialsekreterare har i allt högre utsträckning fått se sin yrkesroll förändras från aktiv 

klientkontakt till administrativa sysslor bakom skrivbordet. Under slutet av 70-talet utgjordes 

handläggarnas yrkestid av ca. 80% i aktivt klientarbete (kärnverksamhet). I dagsläget är 

siffrorna omkastade. Den tid som idag läggs i kärnverksamheten är ca 24% varav resten är av 

administrativ karaktär.  

Demokraterna har drivit frågan om kvalitativ uppföljning av barn- o ungdomsvården i såväl 

offentlig debatt som i form av gemensamt yrkande i stadens samtliga socialnämnder. Detta för 

att säkerställa barns rättigheter enligt lagens intentioner och att staden möter lagstiftningens 

krav på skärpning av kommunernas hantering av samhällets mest utsatta grupp 

Att bristerna finns i den löpande uppföljningen av beslutade insatser står helt klart. Något som 

även regeringens socialminister bekräftat i olika offentliga uttalande.  

Vi måste bli mycket mer lyhörda för vad det enskilde barnet/ungdomen uttrycker för egna 

önskemål om och under sin egen behandling. Först då kan Göteborgs Stad fullt ut ta ansvar 

för barnens rättigheter.  
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Yrkande – Motion av Teysir Subhi (FI), 
Abdullahi Mohammed (MP) och Jenny 
Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter 
ett barnrättsombud i respektive socialnämnd. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås.  

Yrkandet 
Barnkonventionen blev svenska lag i januari 2020 sedan dess har socialnämnderna 

strategiskt arbetat för att stärka barns rättigheter. Det pågår ett arbete med att ta fram en 

barnrättsplan samt att upprätta årliga barnbokslut för att ytterligare stärka arbetet. 

Intentionen i motionen är god men det finns idag flertalet funktioner och strukturer i 

socialnämnderna som omhändertar arbetet för att stärka barns rättigheter. BBIC-Barns 

behov i centrum, Västermodellen, Islandsmodellen, BKA – barnkonsekvensanalyser är 

några exempel på arbetssätt som har tydlig koppling till barnkonventionen och syftar till 

att öka barn och ungas inflytande och delaktighet.  
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Motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi 
Mohammed (MP) och Jenny Broman (V) om 
att Göteborgs Stad tillsätter ett 
barnrättsombud i respektive socialnämnd  
Motionen 
Teysir Subhi (FI), Abdullahi Mohammed (MP) och Jenny Broman (V) förslår att 
kommunfullmäktige beslutar att Göteborgs Stad ska tillsätta ett barnrättsombud i 
respektive socialnämnd som en utveckling av stadens barnrättsarbete. Ombuden föreslås 
arbeta förebyggande och visionärt för att stärka barns rättigheter i sin nämnd, samverka 
och sammanställa alla nämnders arbete och ha ett övergripande strategiskt perspektiv som 
föreslås koordineras med Stadsledningskontoret.  

Motionärerna framhåller att barnrättsombuden lämpligen ska samarbeta med erfarna 
tjänstepersoner inom barnrättsfrågan samt representanter från civilsamhälle och 
föreningsliv, förvaltningarnas representanter och ungdomsfullmäktige för att inhämta 
erfarenheter och kunskap från barn och unga. Barnrättsombuden ska inte vara en funktion 
som driver individuella ärenden eller tar emot klagomål, även om nära kontakter med 
både barn och föräldrar anses viktiga. 

Remissinstanser  
Motionen har remitterats Socialnämnd Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt till 
Ungdomsfullmäktige för yttrande. Remissinstansernas svar är sammanställda i 
nedanstående tabell. 

Remissinstans  Beslut Kommentar 
Socialnämnden 
Centrum 

Avstyrker  

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande FI, V, MP 
Yrkande S 
Yrkande D  
Yrkande SD  
Yrkande L med stöd av M  

Intentionen i motionen 
omhändertas genom befintliga 
funktioner och strukturer. 

Flera funktioner och roller finns 
redan som strategiskt arbetar för 
att stärka barnrättsarbetet och det 
finns metoder och arbetssätt i 
verksamheterna som bidrar till 
detta.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-23 
Diarienummer 1506/20 
 

Handläggare  
Britta Timan 
Telefon:031-368 04 56 
E-post: britta.timan@stadshus.goteborg.se  
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Remissinstans  Beslut Kommentar 
Omröstning 

Reservation V, MP  

Framtagandet av en 
stadengemensam barnrättsplan 
och införandet av barnbokslut är 
positivt i arbetet med att stärka 
barnrättsarbetet samt för att 
identifiera förbättringsområden 
och utvecklingsbehov.  

Nämnden betonar att det är viktigt 
att det barnrättsliga arbetet 
bedrivs inom ordinarie styrning 
och ledning.   

Socialnämnd 
Hisingen 

Avstyrker 

Yrkande MP 
Yrkande M, L 
Yrkande SD 
Yrkande S 
Yrkande D 
 
Omröstning 

Yttrande MP, V 

Inrättande av fyra barnrättsombud 
riskerar att skapa en skillnad i 
likvärdigheten i staden. Det är 
bättre att arbetet med barnens 
rättigheter samordnas centralt i 
staden med stöd till de olika 
nämnderna. Dessutom finns det 
inte utrymme i budgeten till att 
inrätta fyra barnrättsombud med 
kringtjänster.  

Socialnämnd 
Nordost 

Avstyrker 

Yrkande V med 
instämmande av MP 
Yrkande M 

Det finns redan idag strategiska 
funktioner som arbetar med 
förebyggande arbete med tydliga 
kopplingar till barnrättsarbetet. 
Stadsområdet är med i ett 
nationellt partnerskap för barns 
rättigheter och flera funktioner 
och forum för att inhämta 
erfarenheter och kunskap från 
barn och unga finns.  

Det anses inte i dagsläget vara 
prioriterat att inrätta nya 
funktioner, dels med tanke på 
nyligen genomförda 
omorganisation i staden, dels för 
att arbetet med barnkonventionen, 
barnrättsplan och barnbokslut är 
nyinrättat. Det behövs tid och 
möjlighet för att jobba med både 
gamla och nya strukturer, roller, 
uppdrag och arbetssätt och 
metoder i de nya förvaltningarna.  
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Remissinstans  Beslut Kommentar 
Socialnämnd 
Sydväst 

Avstyrker med beaktning 
av de synpunkter som 
framkommer av 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande.  

Översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande M, å Alliansens 
vägnar 
Yrkande S  
Yrkande V och MP  

Omröstning  

Yttrande M, L och C  
Yttrande S  
Yttrande FI  

Förslaget skulle kunna bidra med 
ett konkret stöd till hela 
förvaltningen och utveckla arbetet 
med barnkonventionen. De 
strategiska funktioner och forum 
som idag är kopplade till 
barnrättsarbete behöver inventeras 
för att funktionen ska kunna 
placeras på bästa möjliga sätt. 
Funktionens innehåll, syfte samt 
finansiering behöver klargöras.  

Ungdomsfullmäktige Anser att förslaget är bra 
men förtydliganden krävs 

UF anser att idén är bra men att 
uppdraget behöver förtydligas.  
Ombuden måste ha kontakt med 
och vara en röst för alla barn. UF 
anser också att barnrättsombud 
kan behövas på fler ställen i 
stadens förvaltningar och bolag.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förväntade ekonomiska kostnader relateras främst verksamhets- och personalkostnader 
samt utbildning. Kostnaderna bedöms av socialnämnd Sydväst och Hisingen inte kunna 
säkerställas inom ramen för socialnämndernas ordinarie budget. 

Socialnämnden Centrum och Nordost framhåller att det i verksamheterna finns ett flertal 
tjänstepersoner vars uppdrag på olika sätt verkar för att stärka barnrättsarbetet. För att 
nyttja befintliga resurser och kompetenser inom förvaltningen bedöms det vara mer 
resurseffektivt att samordna och tydliggöra befintliga strukturer, roller och ansvar kring 
barnrättsarbetet snarare än att inrätta nya och fler funktioner. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Nämnderna har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Socialnämnderna framhåller att sedan barnkonventionen blev svensk lag har staden såväl 
som socialförvaltningarna bedrivit ett strategiskt arbete för att ytterligare stärka barns 
rättigheter. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
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stadenövergripande barnrättsplan samt gett samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att 
upprätta årliga barnbokslut. Inrättandet av barnrättsombud skulle kunna bidra med 
strategiskt stöd till hela förvaltningen och inverka positivt på barn och ungas livsvillkor. I 
socialförvaltningarnas verksamheter finns dock redan i dagsläget strukturer, metoder och 
arbetssätt med tydlig koppling till barnkonventionen.  

 

 

Bilagor 
1. Motionen 
2. Socialnämnd Centrums handlingar 2021-04-20 §117 
3. Socialnämnd Hisingens handlingar 2021-04-20 §111 
4. Socialnämnd Nordosts handlingar 2021-03-23 §104 
5. Socialnämnd Sydväst handlingar 2021-03-31 §85 
6. Ungdomsfullmäktiges handlingar 2021-04-13 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi 
Mohammed (MP) och Jenny Broman (V) om 
att Göteborgs Stad tillsätter ett 
barnrättsombud i respektive socialnämnd 
 

Den 1 januari 2020 trädde Barnrättslagen i kraft. Göteborgs kommunfullmäktige har 

sedan dess på rödgrönrosa initiativ beslutat om att ta fram en barnrättsplan och att alla 

nämnder och bolag ska arbeta med barnbokslut. Nu föreslår vi nästa steg, att Göteborgs 

stad likt tex Stockholm, Uppsala och Västerås, tillsätter barnrättsombud. 

I vår rödgrönrosa budget har vi föreslagit att de fyra nya socialnämnderna ska inrätta 

barnrättsombud. Dessa ombudspersoner för barnrätt arbetar förebyggande och visionärt 

för att stärka barns rättigheter i sin nämnd. Tillsammans samverkar de och sammanställer 

alla nämnders arbete och har ett övergripande strategiskt perspektiv som koordineras med 

Stadsledningskontoret. 

Barnrättsombuden samarbetar lämpligen med erfarna tjänstepersoner inom 

barnrättsfrågan samt representanter från civilsamhälle och föreningsliv, förvaltningarnas 

representanter och ungdomsfullmäktige för att och ta in erfarenheter och kunskap från 

barn och unga. I likhet med stadens Funktionshinderombudman är det inte avsett som en 

funktion som driver individuella ärenden eller tar emot klagomål, även om nära kontakter 

med både barn och föräldrar är viktigt. 

Vi rödgrönrosa vill att Göteborgs stad skall vara i framkant när det gäller barns 

rättigheter. Vi vill verka för en stad där barns röster hörs och inkluderas i 

samhällsbyggandets alla områden. Göteborg har påbörjat resan mot att bli en stad som tar 

barns rättigheter på allvar, och tillsättandet av barnrättsombud är nästa steg på vägen. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

 
Göteborgs Stad tillsätter ett barnrättsombud i var och en av de fyra socialnämnderna. 

 
 
Teysir Subhi (FI) Abdullahi Mohammed (MP)             Jenny Broman (V) 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2020 nr 262 
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Utdrag ur protokoll nr 5 

Sammanträdesdatum: 2021-04-20 

§ 117 Svar på remiss - Motion av Teysir Subhi 
(FI), Abdullahi Mohammed (MP) och Jenny 
Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter 
ett barnrättsombud i respektive socialnämnd  

N164-0230/21 
Socialförvaltningen Centrum har 2021-03-19 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 

ärende. 

Yrkanden 
Masoud Vatankhah (FI) och Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till yrkande från 

(V), (MP), (FI). Se bilaga 10 till protokollet.  

Claes Söderling (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Mariette Höij Risberg (D) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Agneta Kjaerbeck (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Kristina Bergman Alme (L) yrkar med stöd av (M) bifall till förvaltningens förslag.   

Propositionsordning  
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer förvaltningens förslag mot yrkandet från (V), 

(MP), (FI) och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs.  

Omröstning 
Ja avser bifall till förvaltningens förslag. 

Nej avser bifall till yrkandet från (V), (MP), (FI). 

Åtta ledamöter röstar Ja: Lisen Kindbom (S), Per Holm (D), Kristina Bergman Alme (L), 

Claes Söderling (S), Tobias Björk (M), Mariette Höij Risberg (D), Agneta Kjaerbeck 

(SD) och Nina Miskovsky (M). 

Tre ledamöter röstar Nej: Jennifer Merelaid Hankins (V), Ulf Carlsson (MP), Masoud 

Vatankhah (FI). 

Ordförande Nina Miskovsky (M) finner att nämnden därmed beslutat i enlighet med 

förvaltningens förslag.  

Socialnämnden Centrum 

 
  



Utdrag ur protokoll nr 5 

Sammanträdesdatum: 2021-04-20  

 

 Socialnämnden Centrum  

 
  

Göteborgs Stad Socialnämnden Centrum, protokollsutdrag 2 (2) 

 

Beslut 
Socialnämnden Centrum avstyrker motionen om att Göteborgs Stad tillsätter ett 

barnrättsombud i respektive socialnämnd. 

Socialnämnden Centrum översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.  

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Reservationer 
Jennifer Merelaid Hankins (V), Ulf Carlsson (MP) och Masoud Vatankhah (MP) 

reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

 

Dag för justering 

2021-04-20 

 

Vid protokollet 
 

 

 

Sekreterare 

Lovisa Varenius 

 

 

Ordförande 

Nina Miskovsky 

 

Justerande 

Masoud Vatankhah 

 



 
Socialnämnd Centrum  
  
  

Yrkande 
2021-04-20 
 

(Fi, V, Mp) 
  
Ärende nr 14 

Yrkande angående – Svar på remiss angående 
motion om att Göteborgs Stad tillsätter ett 
barnombud i respektive socialnämnd.  

Förslag till beslut 
I nämnden: 

● Socialnämnden Centrum tillstyrker motionens förslag 
● Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Yrkandet 
Fi, V och MP föreslår att nämnden tillstyrker denna motions förslag. Vi anser att genomgången i 
tjänsteutlåtandet gällande existerande rutiner och verksamhet som finns inte fullt ut täcker motionens 
förslag. 

Förvaltningen svarar i sitt tjänsteutlåtande bland annat att barnrättsarbetet är ett lokalt ansvar och skall 
bedrivas i alla verksamheter, och att förvaltningen lägger vikten i “att samordna och tydliggöra 
befintliga strukturer, roller och ansvar kring barnrättsarbetet snarare än att inrätta nya funktioner.” 

Vi menar att inrättandet av ett barnrättsombud förstärker efterlevnaden av barnkonventionen och visar 
eventuella brister i processer som omfattar barn. Förvaltningen Sydväst ställde sig positivt till 
förslaget i motionen och belyser i tjänsteutlåtandet de förstärkningar i barnrättsperspektiv som 
inrättandet av ett barnrättsombud kan föra med sig: 

- Inrättande av barnrättsombud enligt motionen skulle kunna bidra med strategiskt stöd till hela 
förvaltningen och en högre efterlevnad gällande barnkonventionen vilket skulle inverka 
positivt på barn och ungas livsvillkor. Dels genom att stärka deras rätt till inflytande generellt 
i ett demokratiskt samhälle, dels att uppmärksamma de mest sårbara av våra barn och unga 
och skydda deras rättigheter. Funktionen skulle även kunna bidra till en ökad samverkan med 
civilsamhället vilket kan stärka strukturen kring barn och ungas rättigheter. 

Inrättandet av ett barnrättsombud blir en satsning och förstärkning av barnens rättigheter, framförallt 
de barn som behöver mest stöd. Barnrättsombudet blir också en brygga mellan förvaltningen och 
civilsamhället och därmed förstärker arbetet att efterleva barnkonventionen. Att inrätta 
barnrättsombud i detta skede kan också stärka och få igång det befintliga arbetet med exempelvis 
barnbokslut. En ny funktion behöver inte nödvändigtvis vara kostnadsdrivande, funktionen 



barnrättsombud skulle initialt kunna vara del av en befintlig tjänst för att sedan löpande utvärdera 
vilken omfattning det finns behov av.  
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Svar på remiss angående motion av Teysir 
Subhi (FI), Abdullahi Mohammed (MP) och 
Jenny Broman (V) om att Göteborgs Stad 
tillsätter ett barnrättsombud i respektive 
socialnämnd  
 
Förslag till beslut 

Socialnämnden Centrum avstyrker motionen om att Göteborgs Stad tillsätter ett 

barnrättsombud i respektive socialnämnd. 

 

Socialnämnden Centrum översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

kommunstyrelsen.  

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Socialnämnden Centrum ska yttra sig på en remiss från kommunstyrelsen angående en 

motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi Mohammed (MP) och Jenny Broman (V) om att 

Göteborgs Stad tillsätter ett barnrättsombud i respektive av de fyra socialnämnderna. I 

motionen föreslås att ett nästa steg i arbetet med Barnrättslagen är att tillsätta 

barnrättsombud som ska arbeta för att stärka barns rättigheter i sin nämnd.  

I Göteborgs Stad bedrivs det ett fortlöpande arbete för att stärka barns rättigheter och det 

finns beslut om att upprätta en barnrättsplan och att göra årliga barnbokslut. I 

socialförvaltningen finns flera funktioner och roller som strategiskt arbetar för att stärka 

barnrättsarbetet och det finns metoder och arbetssätt i verksamheterna som bidrar till 

detta.   

Förvaltningen gör bedömningen att det i nuläget inte finns behov av att inrätta en ny 

funktion i form av ett barnrättsombud och att intentionen i motionen omhändertas genom 

befintliga funktioner och strukturer och förslår därför att socialnämnden avstyrker 

motionen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Motionen innehåller ingen ekonomisk beräkning av förslaget. Att tillsätta barnrättsombud 

i samtliga socialnämnder förutsätter dock ekonomiska resurser, främst kopplade till 

personkostnader. 

Socialförvaltningen Centrum 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-19 

Diarienummer N164-0230/21 

 

Handläggare 

Cecilia Kjellgren, Ritva Gonzalez 

Telefon:  031-365 540 93 

E-post: cecilia.kjellgren@socialcentrum.goteborg.se, 

ritva.gonzales@socialcentrum.goteborg.se 
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Barnrättsarbetet är ett lokalt ansvar som ska bedrivas i alla verksamheter. Inom 

socialnämnden Centrums verksamheter finns det ett flertal tjänstepersoner vars uppdrag 

på olika sätt verkar för att stärka barnrättsarbetet, till exempel utvecklingsledare 

folkhälsa, koordinatorer för familjecentrerat arbetssätt med flera. För att nyttja befintliga 

resurser och kompetenser inom förvaltningen bedömer förvaltningen det som viktigt att 

samordna och tydliggöra befintliga strukturer, roller och ansvar kring barnrättsarbetet 

snarare än att inrätta nya och fler funktioner. 

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

Bedömning ur social dimension 
1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag, vilket bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter och skapar förutsättningar för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. I Göteborgs Stad bedrivs det ett fortlöpande arbete för att stärka barns 

rättigheter. Kommunfullmäktige har enligt beslut den 16 juni 2020 § 20 gett 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan samt gett 

samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att upprätta årliga barnbokslut. En 

stadenövergripande barnrättsplan ska vara ett av stadens verktyg för att möjliggöra ökad 

barnrätt och fokusera på att säkerställa barns individuella rättigheter enligt 

barnkonventionen.  

I socialförvaltningens Centrums verksamheter finns strukturer, metoder och arbetssätt 

med tydlig koppling till barnkonventionen. Inom avdelning Barn och unga sker detta 

bland annat genom LÖSA (metodarbete för att stärka barns delaktighet vid 

våldsutsatthet), Islandsmodellen, Västermodellen (uppföljningsmodell som syftar till 

ökad delaktighet för placerade barn) och BBIC - Barns behov i centrum. Inom 

fritidsverksamheten bedrivs strategiskt arbete för att öka barns och ungas inflytande och 

delaktighet. Som en del att tillvarata sociala erfarenheter i samhällsplaneringen 

genomförs BKA (barnkonsekvensanalyser) och barns perspektiv kommer fortsatt att vara 

en central del i nämndens arbete med att ta fram lokal utvecklingsplan (LUP). Vidare är 

såväl förvaltningens folkhälsoarbete som arbete och insatser utifrån program och plan för 

en jämlik stad delar i det strategiska barnrättsarbetet.    

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-04-13.  

Bilagor 
1. Motion att införa barnrättsombud 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss på en motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi 

Mohammed (MP) och Jenny Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter ett 

barnrättsombud i respektive av de fyra socialnämnderna. Remissen har skickats till de 

fyra socialnämnderna i Göteborgs Stad för yttrande. Yttrandet ska vara 

stadsledningskontoret tillhanda senast den 21 april 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Den 1 januari 2020 trädde Barnrättslagen i kraft. Göteborgs kommunfullmäktige har 

sedan dess beslutat att ta fram en barnrättsplan samt att alla nämnder och bolag ska arbeta 

med barnbokslut. I motionen föreslås att ett nästa steg i arbetet med Barnrättslagen är att 

tillsätta barnrättsombud. Barnrättsombuden ska arbeta förebyggande och visionärt för att 

stärka barns rättigheter i sin nämnd. Tillsammans ska de också samverka och 

sammanställa alla nämnders arbete och ha ett övergripande strategiskt perspektiv som 

koordineras med Stadsledningskontoret. Barnrättsombuden bör samarbeta med andra 

tjänstepersoner inom barnrättsfrågan samt med civilsamhälle och föreningsliv och med 

ungdomsfullmäktige. I likhet med stadens Funktionshinderombudman är det inte avsett 

som en funktion som driver individuella ärenden eller tar emot klagomål, även om nära 

kontakter med både barn och föräldrar framhålls som viktigt. 

Förvaltningens bedömning 
Inom förvaltningen finns ett antal strategiska funktioner som arbetar förebyggande och 

främjande med barn och unga som målgrupp och med tydliga kopplingar till 

barnrättsarbetet, exempelvis koordinatorer för familjecentrerat arbetssätt och 

utvecklingsledare folkhälsa. Förvaltningen har ingått en överenskommelse med 

förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd för 

att säkra samverkan för barn och ungas bästa. Det finns olika typer av forum och 

arbetssätt för att möjliggöra delaktighet och inflytande för barn och unga samt för att ta in 

ungas erfarenheter och kunskap, exempelvis BKA (barnkonsekvensanalys), forum för 

ungt inflytande samt arbetssätt och metoder inom avdelning Barn och unga så som BBIC 

och Västermodellen.  

Det är viktigt att stärka barnrättsarbetet inom Staden och dess förvaltningar. 

Barnrättsarbetet behöver genomsyra all verksamhet och kunskapen om vad det innebär 

för oss att barnkonventionen blivit svensk lag behöver stärkas. Förvaltningen anser att 

framtagandet av en stadengemensam barnrättsplan och införandet av barnbokslut är 

positivt i arbetet med att stärka barnrättsarbetet samt för att identifiera 

förbättringsområden och utvecklingsbehov. Barnbokslutet, som ska göras på årlig basis, 

ska ligga som stöd för verksamhetsutveckling och planeringen inför det kommande året 

för att driva barnrättsarbetet framåt. Förvaltningen hoppas också att barnboksluten på sikt 

kan innebära möjligheter till erfarenhetsspridning mellan Stadens förvaltningar.  

Med hänvisning till ovan bedömer förvaltningen att det i nuläget inte föreligger behov av 

att inrätta en ny funktion i form av ett barnrättsombud och att intentionen i motionen 

omhändertas genom befintliga funktioner och strukturer. Förvaltningen föreslår därmed 

att socialnämnden avstyrker motionen om att Göteborgs Stad tillsätter ett barnrättsombud 

i respektive socialnämnd. Förvaltningen ser möjligheter att utifrån den nya organisationen 

skapa en nulägesbild över barnrättsarbetet i förvaltningen samt samordna och tydliggöra 
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befintliga uppdrag, roller och strukturer, något som kommer att stödjas av det kommande 

arbetet med barnrättsplan och barnbokslut. Förvaltningen vill också betona att det är av 

vikt att det barnrättsliga arbetet bedrivs inom ordinarie styrning och ledning.   

Socialförvaltningen Centrum 
 

Michael Ivarson 

Förvaltningsdirektör 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-04-20 

§111 N166-0217/21  
 
Nämndsremiss och begäran om yttrande 
avseende tillsättning av Barnrättsombud (dnr 
1506/20)  
 
Beslut  

1. Socialnämnden Hisingen avstyrker motionen gällande att Göteborgs Stad 
tillsätter ett barnrättsombud i respektive socialnämnd.  

2. Socialnämnden Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Ärende 
Efter beslut om att ta fram en barnrättsplan och att staden ska arbeta med barnbokslut 
föreslås nu att Göteborgs stad tillsätter barnrättsombud.  
Motionen är framtagen av Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och 
föreslår att ett barnrättsombud ska tillsättas i respektive socialnämnd.  
Dessa ombudspersoner för barnrätt arbetar förebyggande och visionärt för att stärka barns 
rättigheter i sin nämnd. Tillsammans samverkar de och sammanställer alla nämnders 
arbete och har ett övergripande strategiskt perspektiv som koordineras med 
Stadsledningskontoret.  
 

Barnrättsombuden föreslås samarbeta med erfarna tjänstepersoner inom barnrättsfrågan 
samt representanter från civilsamhälle och föreningsliv, förvaltningarnas representanter 
och ungdomsfullmäktige för att och ta in erfarenheter och kunskap från barn och unga. I 
likhet med stadens Funktionshinderombudman är det inte avsett som en funktion som 
driver individuella ärenden eller tar emot klagomål, även om nära kontakter med både 
barn och föräldrar är viktigt. 

Handling 
1. Motion om att Göteborgs Stad tillsätter ett barnrättsombud i respektive 

socialnämnd.  
2. Yrkande L och M daterat, 2021-04-20. 

 

 
 

 

 

Socialnämnd Hisingen 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum:2021-04-20 

 

Socialnämnd Hisingen 
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Yrkanden 
Sophia Nilsson (MP) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet och avslag för yrkandet från L och 
M. 

Rickard Eriksson (M) yrkar bifall till yrkande från L och M. 

Håkan Lösnitz (SD) yrkar avslag till tjänsteutlåtandet. 

Viktor Stenlöf (S) yrkar bifall till tjänsteutlåtandet.  

Peter Svanberg (D) yrkar avslag på tjänsteutlåtandet. 

Propositionsordning  
Ordförande Simona Mohamsson (L) ställer proposition på bifall till yrkandet från L och 
M respektive avslag till tjänsteutlåtandet och finner att det avslagits. Omröstning begärs.  
 
Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: Ja för yrkandet från L och M och nej för bifall till 
tjänsteutlåtandet.  
 
Åke Björk (M), Peter Svanberg (D), Simona Mohamsson (L), Rickard Eriksson (M), 
Kristina Carlsson (D) och Håkan Lösnitz (SD) röstar Ja.  
 
Viktor Stenlöf (S), Sara Carlsson Hägglund (V), Sophia Nilsson (MP), Salam Kaskas (S) 
och Marie Brynolfsson (V) röstar nej.  
 
Socialnämnden Hisingen beslutar med 6 röster ja mot 5 nej att avslå tjänsteutlåtandet. 

Protokollsanteckning: 
Sophia Nilsson (MP) lämnar protokollsanteckning från V och MP till protokollet enligt 
bilaga 3. 

Protokollsutdrag skickas till 
Expediering sker till Stadsledningskontoret, dnr 1506/20. 
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Dag för justering 
2021-04-20 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Tea Aracic 

 

 

Ordförande 
Simona Mohamsson (L) 

 

Justerande 
Sara Carlsson Hägglund (V) 

 



Yrkande (L)(M) 
  Socialnämnden Hisingen 
  Ärende 18 

 2021-04-20 

Yrkande gällande nämndremiss och begäran om yttrande av-
seende tillsättning av Barnrättsombud (dnr 1506/20)   

Förslag till beslut   

1. Socialnämnden Hisingen avstyrker motionen avseende tillsättning av Barnrättsombud.  

2. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Ärende   
Barn ska erkännas, respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell personlighet 
och egna behov och intressen samt rätt till personlig integritet. Enligt svensk lag som idag inklude-
rar barnkonventionen finns det en skyldighet att verka för att barn får sina rättigheter tillgodosedda 
inom varje verksamhetsområde. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller 
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
ska barnets bästa komma i främsta rummet.  

Vi yrkar på avslag till motionen angående inrättande av fyra barnrättsombud för att riskera att skapa 
en skillnad i likvärdigheten i staden samt att inte inrätta ytterligare tjänster med oklar arbetsbeskriv-
ning. Det är bättre att arbetet med barnens rättigheter samordnas centralt i staden med stöd till de 
olika nämnderna. Sammanslagningen av stadsdelsnämnderna till fyra socialnämnder gjordes för att 
stadens invånare skulle behandlas lika. Nu blev det fyra i stället för en nämnd och då är det viktigt 
att komma ihåg att sammanslagningen gjordes för att främja likvärdigheten. Det synes märkligt om 
det enbart skulle vara socialnämnden Hisingen som inrättar denna tjänst. Utöver det finns det inte 
utrymme i budgeten till att inrätta fyra barnrättsombud med kringtjänster.  

Kommunfullmäktige har enligt beslut 2020-06-16 § 20 gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en stadenövergripande barnrättsplan och gett samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att upprätta 
årliga barnbokslut.  



  
Yttrande   från   Miljöpartiet   de   Gröna   och   Vänsterpartiet   i   
Socialnämnd   Hisingen   angående   begäran   om   yttrande   avseende   
tillsättning   av   barnrättsombud   (dnr   1506/20)    
  

Den   rödgrönrosa   motion   som   nu   är   på   remiss   är   ett   utmärkt   förslag   för   att   stärka   
barns   rättigheter!   Förvaltningen   har   skrivit   ett   bra   tjänsteutlåtande,   som   vi   kommer   
att   rösta   för.   Dessvärre   noterar   vi   att   L   och   M   istället   yrkar   att   avstyrka   motionen.   
Motiven   för   detta   är   en   farhåga   för   att   dessa   fyra   tjänstepersoner   med   barns   
rättigheter   i   sikte   skulle   minska   likvärdigheten   emellan   de   olika   stadsområdena,   samt   
som   så   ofta   annars   att   det   blir   för   dyrt.   Vi   ska   värna   skattebetalarnas   pengar,   men   
det   förebyggande   arbetet   lönar   sig   i   längden,   och   en   investering   i   våra   barns   
rättigheter   är   den   bästa   investeringen   vi   kan   göra.   En   stad   som   Göteborg   klarar   av   
att   ge   ett   fåtal   tjänstepersoner   i   uppdrag   att   arbeta   förebyggande   och   visionärt   för   att   
stärka   barns   rättigheter,   och   våra   barn   förtjänar   ingenting   mindre.     
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Nämndsremiss och begäran om yttrande 
avseende tillsättning av Barnrättsombud (dnr 
1506/20) 
Förslag till beslut 
 

1. Socialnämnden Hisingen tillstyrker motionen gällande att Göteborgs Stad 
tillsätter ett barnrättsombud i respektive socialnämnd. 

2. Socialnämnden Hisingen översänder föreliggande tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till stadsledningskontoret. 

3. Socialnämnden Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning 
Den 1 januari 2020 trädde Barnrättslagen i kraft. Göteborgs kommunfullmäktige har 
sedan dess på rödgrönrosa initiativ beslutat om att ta fram en barnrättsplan och att alla 
nämnder och bolag ska arbeta med barnbokslut. Nu föreslår de rödgrönrosa nästa steg, att 
Göteborgs stad likt tex Stockholm, Uppsala och Västerås, tillsätter barnrättsombud. 

I den rödgrönrosa budget är det föreslaget att de fyra nya socialnämnderna ska inrätta 
barnrättsombud. Dessa ombudspersoner för barnrätt ska arbeta förebyggande och 
visionärt för att stärka barns rättigheter i sin nämnd. Tillsammans samverkar de och 
sammanställer alla nämnders arbete och har ett övergripande strategiskt perspektiv som 
koordineras med Stadsledningskontoret. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
En fråga som lyfts inom förvaltningarna är hur tjänsterna ska finansieras. Förvaltningen 
har sedan start ett pågående arbete med att anpassa organisationen utifrån tilldelad budget 
och ser därför ett behov av att tjänsten finansieras med externa medel. Det bedöms inte 
finnas utrymme inom befintlig budget att inrätta ett barnrättsombud. Förvaltningen ser 
inte heller att det är möjligt att inom ramen för någon annan tjänst tillföra de 
arbetsuppgifter som ett barnrättsombud är tänkt att utföra.  
 
Tjänsten bedöms primärt av förvaltningen som en kvalitetshöjande insats och som 
motionen anger ”ska arbeta förebyggande och visionärt för att stärka barns rättigheter i 
sin nämnd” och inte som en insats som möjliggör reducerade kostnader. Därav ämnar 
tjänsten inte finansiera sig självt.  

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

Socialförvaltningen Hisingen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-02-19 
Diarienummer N166-0217/21 
 

Handläggare: Anette Hall, Annika Strandberg, Isabella 
Anderson 
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: annika.strandberg@socialhisingen.goteborg.se 
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Bedömning ur social dimension 
När barnkonventionen blev lag den första januari 2020 stärktes barns rättigheter men hur 
det tar sig uttryck i samhället är inte självklart. Barn är, precis som vuxna, invånare i 
kommunen och som medborgare ska de få inflytande och möjlighet att påverka samhället. 
Då barn inte får rösta, måste deras intressen omhändertas på annat sätt. Genom inrättandet 
av barnrättsombud i de fyra förvaltningarna får barnen en företrädare som är specialist på 
deras perspektiv och där barnrättsombud kommer att ha en positiv inverkan genom att 
stärka barnperspektivet i olika processer. 

Enligt artikel tre och tolv ska barns bästa komma främst i alla beslut som rör dem och att 
de också har rätt att bilda och uttrycka sina egna åsikter vilket kan ske genom att de själva 
kan ta till orda eller att ett ombud företräder dem. Därför kan inrättandet av 
barnrättsombud i de fyra socialförvaltningarna ses som ett led i att stärka barns 
rättigheter. På det sättet bidrar tjänsten till ett mer jämställt samhälle. 

Att få vara med och bidra och att ens åsikter tas tillvara och beaktas stärker upplevelsen 
av att vara en del av samhället och ett sammanhang. Det ökar också motivationen att 
engagera sig och vara en aktiv samhällsmedborgare.  

Samverkan 
Information om ärendet lämnas på förvaltningsgemensam samverkansgrupp (FSG) den 
13 april 2021. 

Skickas till 
Ärendet expedieras till stadsledningskontoret, dnr 1506/20. 

Bilagor 
1. Motion om att Göteborgs Stad tillsätter ett barnrättsombud i respektive 

socialnämnd.  
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Ärendet (Motionen) 
Stadsledningskontoret översände den 14 januari 2021  
Motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi Mohammed (MP) och Jenny Broman (V) om att 
Göteborgs Stad tillsätter ett barnrättsombud i respektive socialnämnd till 
socialförvaltningen Hisingen för yttrande senast den 21 april 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Efter beslut om att ta fram en barnrättsplan och att staden ska arbeta med barnbokslut 
föreslås nu att Göteborgs stad tillsätter barnrättsombud. 

Motionen är framtagen av Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och 
föreslår att ett barnrättsombud ska tillsättas i respektive socialnämnd. 

Dessa ombudspersoner för barnrätt arbetar förebyggande och visionärt för att stärka barns 
rättigheter i sin nämnd. Tillsammans samverkar de och sammanställer alla nämnders 
arbete och har ett övergripande strategiskt perspektiv som koordineras med 
Stadsledningskontoret. 

Barnrättsombuden föreslås samarbeta med erfarna tjänstepersoner inom barnrättsfrågan 
samt representanter från civilsamhälle och föreningsliv, förvaltningarnas representanter 
och ungdomsfullmäktige för att och ta in erfarenheter och kunskap från barn och unga. I 
likhet med stadens Funktionshinderombudman är det inte avsett som en funktion som 
driver individuella ärenden eller tar emot klagomål, även om nära kontakter med både 
barn och föräldrar är viktigt. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen tillstyrker förslaget om att inrätta barnrättsombud. 

Förvaltningen anser det vara positivt att stärka barns plats i samhället och deras 
möjligheter att kunna påverka genom att inrätta barnrättsombud i socialförvaltningarna. 
Det förtydligar och förankrar bankonventionen som svensk lag. Frågor utifrån barnrätt 
behöver bevakas som stöd för implementering av barnkonventionen.  

Hur detta ska organiseras behöver utredas vidare liksom frågan var tjänsten ska ligga 
organisatoriskt samt finansiering. Det är viktigt att det finns en tydlig 
uppdragsbeskrivning redan i inledningsskedet. Det är också bra att det i motionen pekas 
ut att barnrättsombuden ska ha ett övergripande strategiskt perspektiv och inte arbeta på 
detaljnivå. Det är positivt att det inrättas ett barnrättsombud i varje stadsområde dock 
behövs en övergripande sammanhållande funktion som koordineras av 
stadsledningskontoret. 

Stadsförvaltningen Hisingen har inhämtat reflektion och svar från avdelningarna Barn 
och unga Myndighet, Barn och unga Resurs, Vuxna, Försörjningsstöd samt Välfärd och 
fritid. Avdelningarna är eniga i att det är viktigt att stärka skyddssystemen för barn och att 
barnrätt är en viktig fråga.  

 

 

Christina Alvelin  
Förvaltningsdirektör  
 

Karita Saapunki Björk 
Avdelningschef   
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

Yttrande avseende Motion av Teysir Subhi 
(FI), Abdullahi Mohammed (MP) och Jenny 
Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter 
ett barnrättsombud i respektive socialnämnd 

§ 104, N163-0270/21 

Ärendet  

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss på en motion av Teysir Subhi (FI), 

Abdullahi Mohammed (MP) och Jenny Broman (V) om att Göteborgs Stad 

tillsätter ett barnrättsombud i respektive socialnämnd. Remissen har skickats till 

de fyra socialnämnderna i Göteborgs Stad för yttrande. Yttrandet ska vara 

stadsledningskontoret tillhanda senast den 21 april 2021.  

Handling 

Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-01. 

 

Yrkanden 

Yvonne Palm (V) med instämmande av Joel Abrahamsson (MP) yrkar bifall till 

motionen. 

Johan Fält (M) yrkar avslag på motionen. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 

Socialnämnden beslutat att avslå motionen. 

Beslut 

Socialnämnd Nordost beslutar att avstyrka motionen om att Göteborgs Stad 

tillsätter ett barnrättsombud i respektive socialnämnd.  

___________ 

Expedieras 

Stadsledningskontoret 

 

 

 

Socialnämnd Nordost 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 

 

Socialnämnd Nordost 
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Dag för justering 

2021-03-29 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Annika Funkqvist 

 

 

Ordförande 

Johan Fält 

 

Justerande 

Frida Tånghag  
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Yttrande avseende Motion av Teysir Subhi 
(FI), Abdullahi Mohammed (MP) och Jenny 
Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter 
ett barnrättsombud i respektive socialnämnd  

Förslag till beslut 
Socialnämnd Nordost beslutar att avstyrka motionen om att Göteborgs Stad tillsätter ett 

barnrättsombud i respektive socialnämnd.  

Ärendet  
Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss på en motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi 

Mohammed (MP) och Jenny Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter ett 

barnrättsombud i respektive socialnämnd. Remissen har skickats till de fyra 

socialnämnderna i Göteborgs Stad för yttrande. Yttrandet ska vara stadsledningskontoret 

tillhanda senast den 21 april 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Den 1 januari 2020 trädde Barnrättslagen i kraft. Göteborgs kommunfullmäktige har 

sedan dess beslutat att ta fram en barnrättsplan samt att alla nämnder och bolag ska arbeta 

med barnbokslut. I den inkomna motionen liksom i motionärernas partiers budget föreslås 

att nästa steg är att Göteborgs Stad tillsätter ett barnrättsombud i var och en av de fyra 

socialnämnderna. Ombuden ska arbeta förebyggande och visionärt för att stärka barns 

rättigheter i sin nämnd, samverka och sammanställa alla nämnders arbete och ha ett 

övergripande strategiskt perspektiv som koordineras med Stadsledningskontoret. I likhet 

med stadens Funktionshinderombudman är det inte avsett som en funktion som driver 

individuella ärenden eller tar emot klagomål, även om nära kontakter med både barn och 

föräldrar är viktigt.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Motionen innehåller ingen ekonomisk analys av inrättandet av barnrättsombud i de fyra 

socialnämnderna.  

Det finns redan idag inom socialnämnden en rad tjänstepersoner och dialogforum som har 

som en del av sina respektive uppdrag att på olika sätt verka för att stärka 

barnrättsarbetet, till exempel utvecklingsledare folkhälsa, koordinatorer för 

familjecentrerat arbetssätt, processledare för jämlik stad, ungt inflytande samt barn- och 

ungdomsråd. Liksom all kommunal verksamhet är socialnämnd Nordost ålagd att 

använda skattemedel på ett resurseffektivt sätt. Förvaltningen bedömer att det finns 

Socialförvaltning Nordost 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-02-01 

Diarienummer N163-0270/21 

 

Handläggare 

Ingrid Lindman, Sofi Tillberg  

Telefon: 031- 365 38 50 

E-post: ingrid.lindman@socialnordost.goteborg.se 
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vinster med att samordna och tydliggöra strukturer, roller och uppdrag för befintliga 

tjänstepersoner och forum, snarare än att inrätta fler funktioner.  

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

Bedömning ur social dimension 
Sedan barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020 har staden såväl som 

socialförvaltningarna bedrivit ett intensivt strategiskt arbete för att ytterligare stärka barns 

rättigheter. Bland annat har kommunfullmäktige fattat beslut om barnrättsplan samt 

barnbokslut för samtliga förvaltningar och bolag.  

I socialnämnd Nordost finns ett pågående arbete med att stärka barns möjligheter att 

enligt barnkonventionen artikel 12 och 13 uttrycka sin röst och erbjudas möjlighet att 

påverka. Detta sker bland annat genom verksamheterna för ungt inflytande, unga 

påverkar samt barn- och ungdomsråd. 

Förvaltningens bedömning 
Det finns redan idag strategiska funktioner, till exempel utvecklingsledare folkhälsa, 

koordinatorer för familjecentrerat arbetssätt och processledare för jämlik stad, som jobbar 

med förebyggande arbete med tydliga kopplingar till barnrättsarbetet. Stadsområde 

Nordost är med i ett partnerskap för barns rättigheter på nationell nivå med andra 

kommuner där det finns erfarenheter och kunskap att ta del av. När det gäller att ta in 

erfarenheter och kunskap från barn och unga finns flera funktioner och forum, som ungt 

inflytande, unga påverkar samt barn- och ungdomsråden.  

Förvaltningen anser det positivt och viktigt att stärka barnrättsarbetet inom 

förvaltningarna. Men förvaltningen bedömer att det i dagsläget inte är prioriterat att 

inrätta nya funktioner, dels med tanke på nyligen genomförda omorganisation i staden, 

dels för att arbetet med barnkonventionen, barnrättsplan och barnbokslut är nyinrättat. 

Det behövs i första hand tid och möjlighet för att jobba med både gamla och nya 

strukturer, roller och uppdrag och skapa arbetssätt och metoder i de nya förvaltningarna. 

På längre sikt kan det göras en analys av vad som eventuellt saknas. Förvaltningen 

föreslår att socialnämnden avstyrker motionen om att Göteborgs Stad tillsätter ett 

barnrättsombud i respektive socialnämnd.  

I motionen hänvisas till barnrättsombud/barnombud i andra kommuner. Efter en 

undersökning så kan förvaltningen inte se att dessa är anställda av kommunen, förutom i 

Västerås. I flera kommuner har man ombud placerade inom regionen med ett tydligt 

vårdperspektiv för barnrättsfrågorna, exempelvis Stockholm och Blekinge. 

Barnrättsombud i Uppsala är en ideell förening (boiu.se).  

Erfarenheter från Västerås visar att namnet barnrättsombud inte är helt tydligt. Deras 

barnrättsombud/barnombud har fått många förfrågningar kring individuella ärenden. 

Begreppet kan skapa förväntningar att det är en funktion där du kan få hjälp att driva 

individärenden.  

Samråd 
Information om ärendet ges till barn- och ungdomsråden inom socialförvaltning Nordost.   
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Samverkan 
De fackliga organisationerna informeras om yttrandet vid Förvaltningens 

samverkansgrupp, FSG den 16 mars 2021.  

 

Socialförvaltning Nordost  
 

 

Bilagor 

Motion om att Göteborgs Stad tillsätter ett barnrättsombud i respektive 

socialnämnd 

Gitte Caous 

Förvaltningsdirektör 

 

Ing-Marie Larsson 

Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

Svar på remiss - Motion om att Göteborgs 
Stad tillsätter ett barnrättsombud i respektive 
socialnämnd 

§ 85, N165-0080/21 

Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst avstyrker förslagen i motionen av Teysir Subhi (FI), 

Abdullahi Mohammed (MP), Jenny Broman (V) om tillsättande av 

barnrättsombud i samtliga socialnämnder, men med beaktning av de synpunkter 

som framkommer av förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Socialnämnd Sydväst översänder förvaltningens tjänsteutlåtande för kännedom 

till kommunstyrelsen. 

3. Socialnämnd Sydväst antecknar ett yttrande från M, L och C till protokollet. 

4. Socialnämnd Sydväst antecknar ett yttrande från S till protokollet. 

5. Socialnämnd Sydväst antecknar ett yttrande från FI till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Teysir Subhi (FI), Abdullahi Mohammed (MP), Jenny Broman (V) har lagt en motion om 

tillsättande av barnrättsombud i samtliga socialnämnder. Stadsledningskontoret har 

översänt motionen till socialnämnderna för yttrande. 

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget i motionen som ett sätt att utveckla arbetet 

med barnkonventionen men ser att funktionens innehåll, syfte samt finansiering behöver 

klargöras. Förvaltningen anser även att samordning och likvärdighet av funktionen över 

staden är av vikt för att bidra till ett jämlikt Göteborg.   

Handling 

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande med tillhörande bilaga daterat den 16 mars 2021. 

Yrkanden 

Ordförande Lena Olinder (M), å Alliansens vägnar, och Camilla Widman (S) yrkar att 

socialnämnden avstyrker motionen och antecknar varsitt yttrande till protokollet. 

Christian Larsson (V) och Elias Ytterbrink (MP) yrkar bifall till förvaltningens 

tjänsteutlåtande. 

Propositionsordning  

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att förslaget från Olinder (M) 

och Widman (S) bifallits.  

Omröstning begärs.  

Omröstning 

Godkänd propositionsordning: "Ja-röst för bifall till Olinders (M) och Widmans (S) 

yrkande. Nej-röst för bifall till Larssons (V) och Ytterbrinks (MP) yrkande" 

Socialnämnd Sydväst 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

 

 

 Socialnämnd Sydväst  
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För Ja-propositionen röstar Sabina Music (C), Camilla Widman (S), Kjell Larsson (D), 

Boby Ghosh Dastidar (M), Eshag Kia (S), Robin Lynch (D), Marcus Lüthje (SD) och 

ordförande Lena Olinder (M). 

För Nej-propositionen röstar Christian Larsson (V), Elias Ytterbrink (MP) och Annica 

Sjögren (V). 

Med åtta röster för Olinders (M) och Widmans (S) yrkande och tre röster för Larssons (V) 

och Ytterbrinks (MP) yrkande beslutar socialnämnden att bifalla yrkandet från Olinder 

(M) och Widman (S), dvs nämnden avstyrker motionen.  

Protokollsanteckningar 

Företrädarna för S antecknar följande yttrande till protokollet: 

Vi socialdemokrater väljer att avslå motionen, då vi tror att inrättande av ett 

barnrättsombud i varje socialnämnd riskerar att öka ojämlikheten i staden istället för 

tvärtom.  Vi Socialdemokrater tycker att barnperspektivet är jätteviktigt och att 

barnkonventionen efterlevs men vi tror att det kan göras utan att tillsätta denna funktion 

på respektive Socialnämnd.  

Företrädarna för M, L och C antecknar följande yttrande till protokollet: 

Alliansen yrkade på avslag till motionen ang inrättande av fyra barnrättsombud för att 

inte riskera likvärdigheten i staden.  

Det är bättre att arbetet med barnens rättigheter samordnas centralt i staden med stöd 

till de olika nämnderna. Hur arbetet med barnrättsplanen ska utföras lämnar vi till 

staden att besluta.  Sammanslagningen av stadsdelsnämnderna till fyra socialnämnder 

gjordes för att stadens invånare skulle behandlas lika. Nu blev det fyra i stället för en 

nämnd och då är det viktigt att komma ihåg att sammanslagningen gjordes för att främja 

likvärdigheten. Utöver det finns det inte utrymme i budgeten till att inrätta fyra 

barnrättsombud med kringtjänster. 

Martin Jordö (FI) antecknar följande yttrande till protokollet: 

Feministiskt initiativs ersättare i nämnden stödjer det gemensamma rödgrönrosa 

yrkandet på denna punkt. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-31 

 

 

 Socialnämnd Sydväst  
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Niklas Hall 

 

 

Ordförande 

Lena Olinder (M) 

 

Justerande 

Camilla Widman (S) 
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Svar på remiss - Motion om att Göteborgs 
Stad tillsätter ett barnrättsombud i respektive 
socialnämnd 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker förslagen i motionen av Teysir Subhi (FI), 

Abdullahi Mohammed (MP), Jenny Broman (V) om tillsättande av 

barnrättsombud i samtliga socialnämnder, men med beaktning av de synpunkter 

som framkommer av förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Socialnämnd Sydväst översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Teysir Subhi (FI), Abdullahi Mohammed (MP), Jenny Broman (V) har lagt en motion om 

tillsättande av barnrättsombud i samtliga socialnämnder. Stadsledningskontoret har 

översänt motionen till socialnämnderna för yttrande. 

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget i motionen som ett sätt att utveckla arbetet 

med barnkonventionen men ser att funktionens innehåll, syfte samt finansiering behöver 

klargöras. Förvaltningen anser även att samordning och likvärdighet av funktionen över 

staden är av vikt för att bidra till ett jämlikt Göteborg.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Motionen innehåller ingen ekonomisk beräkning av förslaget. Att tillsätta barnrättsombud 

i samtliga socialnämnder förutsätter dock ekonomiska resurser. Förväntade ekonomiska 

kostnader relateras främst verksamhets- och personalkostnader samt utbildning. 

Förvaltningen bedömer att ovan beskrivna kostnader idag inte kan säkerställas inom 

ramen för socialnämndens ordinarie budget.  

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

Bedömning ur social dimension 
Inrättandet av barnrättsombud enligt motionen skulle kunna bidra med strategiskt stöd till 

hela förvaltningen och en högre efterlevnad gällande barnkonventionen vilket skulle 

inverka positivt på barn och ungas livsvillkor. Dels genom att stärka deras rätt till 

inflytande generellt i ett demokratiskt samhälle, dels att uppmärksamma de mest sårbara 

av våra barn och unga och skydda deras rättigheter. Funktionen skulle även kunna bidra 

Socialförvaltning Sydväst 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-16 

Diarienummer N165-0080/21 

 

Handläggare 

Madeleine Källvenius 

Telefon: 031-365 00 00 

E-post: 

madeleine.kallvenius@socialsydvast.goteborg.se 
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till en ökad samverkan med civilsamhället vilket kan stärka strukturen kring barn och 

ungas rättigheter. Samordning och likvärdighet av funktionen över staden är av vikt för 

att skillnader i livsvillkor hos unga inte ska öka.   

Samverkan 
Information i FSG den 24 mars 2021. 

Bilagor 
1. KF Handling 2020 nr 262 - Motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi Mohammed 

(MP) och Jenny Broman (V) om att Göteborgs Stad tillsätter ett barnrättsombud i 

respektive socialnämnd 
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Ärendet 
Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig om en motion rörande tillsättning av 

barnrättsombud i samtliga socialnämnder. Yttrandet ska skickas in till 

stadsledningskontoret senast den 21 april 2020.  

Beskrivning av ärendet 
Den 1 januari 2020 trädde Barnrättslagen i kraft. Barnkonventionen är internationellt 

bindande avtal bestående av 54 artiklar som nu integrerats i svensk lag.  

Göteborgs kommunfullmäktige har sedan dess beslutat om en barnrättsplan och att alla 

nämnder och bolag ska arbeta med barnbokslut. I motionen föreslås inrättandet av 

barnrättsombud i varje socialnämnd inom Göteborgs stad. Ombudspersoner för barnrätt 

arbetar förebyggande och visionärt för att stärka barns rättigheter i respektive nämnd. I 

motionen beskrivs att barnrättsombuden samverkar och sammanställer alla nämnders 

arbete och har ett övergripande strategiskt perspektiv som koordineras med 

stadsledningskontoret. Barnrättsombuden samarbetar lämpligen med erfarna 

tjänstepersoner inom barnrättsfrågan samt representanter från civilsamhälle och 

föreningsliv, förvaltningarnas representanter och ungdomsfullmäktige för att och ta in 

erfarenheter och kunskap från barn och unga. De arbetar inte med individärenden även 

om kontakt med barn och föräldrar är viktig. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att förslaget om barnrättsombud skulle kunna bidra med ett konkret 

stöd till hela förvaltningen och utveckla arbetet med barnkonventionen. Vi anser dock att 

de strategiska funktioner och forum som idag är kopplade till barnrättsarbete som 

utvecklingsledare folkhälsa, koordinator för familjecentral och fritids arbete med unga 

samt de som indirekt berörs som samhällsplanering, demokrati behöver inventeras för att 

funktionen ska kunna placeras på bästa möjliga sätt. Utbildning i barns rättigheter bör 

även riktas till dessa yrkesgrupper. I de kommuner där det idag finns barnrättsombud är 

det endast Västerås där funktionen är anställd av kommunen men vi ser potential med en 

placering inom socialtjänsten  

Barnrättsombudet kan ge verksamheten hjälp med praktisk tillämpning genom ett aktivt 

barnperspektiv i förvaltningens överväganden och beslut. Ett barnrättsombud skulle även 

kunna bevaka barnets perspektiv i utskottet där några av de mest sårbara hanteras i 

ärenden. Barns perspektiv skulle även behövas i bemötande, utredningar och framtagande 

av nya metoder inom socialtjänsten. Insatser inom socialtjänst skulle även kunna följas 

upp och utvärderas. Om funktionen tex ska kunna följa upp och bevaka barnens rätt vid 

myndighetsutövning kan ett förslag vara en placering tillsammans med socialt ansvarig 

socionom (SAS). Förutom att ta omhand barns juridiska rättigheter handlar det om deras 

rätt till inflytande och medbestämmande i samhällslivet.  

Förvaltningen ser att funktionens innehåll, syfte samt finansiering behöver klargöras. 

Förvaltningen anser även att samordning och likvärdighet av funktionen över staden är av 

vikt för att bidra till ett jämlikt Göteborg      
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Åsa Eteús 

Avdelningschef 

 

Christina Eide 

Förvaltningsdirektör 

 



   
 
 

 

Hej  

Så här tycker ungdomsfullmäktiges (UF) barnrättsgrupp om: 

Motion av Teysir Subhi (FI), Abdullahi Mohammed (MP) och Jenny Broman (V) om att 

Göteborgs Stad tillsätter ett barnrättsombud i respektive socialnämnd 

Ungdomsfullmäktiges barnrättsgrupp tycker att idén med barnrättsombud är mycket bra, det 

behöver vara tydligt att det finns vuxna som har ansvar för barnrättsfrågor. Det är viktigt att 

det finns personer som arbetar med att stärka barns rättigheter. Men glöm inte att också barn 

själva behöver veta om att det finns personer att kontakta om rättigheter och att barn vill 

känna sig trygga med att barnperspektivet finns med i beslut. Information är viktigt!  

Vi tycker också att det är bra att de som skrivit motionen tycker att Göteborg behöver bli 

bättre på att arbeta med barnrättsfrågor och det är tydligt att det finns visioner och ambitioner. 

Ungdomsfullmäktige vill också att Göteborg ska vara bästa staden i Sverige för barn och unga 

att leva i och att alla barn får sina rättigheter uppfyllda.  

Men det är ganska svårt att tycka till om motionen då det är otydligt för oss UF:are vad 

barnrättsombuden faktiskt kommer att göra, vilka är arbetsuppgifterna?  

Det skulle tex. vara bra att veta hur barnrättsombuden kommer att få in barns röster i sitt 

arbete. Vi skulle också vilja veta mer om hur det har fungerat i andra städer. Som det står 

beskrivet nu så tycker vi att det kan bli jättebra med barnrättsombud men det kan också bli 

ganska dåligt. Det är svårt att veta då uppdraget är så luddigt beskrivet.  

Om barnrättsombuden är representativa, alltså har ett perspektiv som gynnar barn oavsett 

förutsättningar då blir det säkert bra men det blir dåligt om ombuden inte representerar alla 

barn. UF vill alltså se en tydligare beskrivning av uppdraget men beskrivningen får samtidigt 

inte begränsa, uppdraget måste kunna utvecklas så att det blir så bra som möjligt.   

UF tycker också att det är viktigt att barnrättombuden blir en del av helheten. Med det menar 

vi att det är viktigt att barnrättsombuden kan se till att barns frågor inte hamnar mellan 

stolarna. Eller att barnrättsombudet blir en ny ”stol”. Därför är det viktigt med information 

och samarbete. Ombuden borde fungera som en spindel i nätet med bra koll!  

UF tycker att det kan vara bra att börja med dessa fyra ombud. Men vi tänker också att det 

kan behövas på fler ställen (i förvaltningar och bolag).  

För oss är det lite svårt detta att ombuden inte ska driva individärenden. Därför blir det viktigt 

för dem att träffa många olika barn, med olika förutsättningar och verkligen lyssna in kring 

hur barn har det. Det är också viktigt att personal i socialtjänsten som faktiskt då har hand om 

många individärenden verkligen lyssnar på barn.  

  



   
 
 

 

Sammanfattningsvis. UF tycker idén är bra men att det behöver bli mycket tydligare kring 

uppdraget. Ombuden måste ha kontakt med och vara en röst för alla barn. Vi vill också säga 

tack och bra jobbat till Britta på stadsledningskontoret som frågade oss vad vi tyckte om 

förslaget. Så tycker vi att fler vuxna borde tänka och göra.  

 

Ungdomsfullmäktiges barnrättsgrupp 2021-04-13 

Heba Soualem (Ordförande för gruppen) 

Vera Zhang 

Charlie Arby 

Mons Hovde 

Edvin Johansson 
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