Ärende nr 2.2.29

Kommunstyrelsen 15 januari 2020

Yrkande (D) 10 januari 2020

Yrkande ang Barnkonventionen
Förslag till beslut, i kommunstyrelsen:
-

Stadsledningskontoret ges i uppdrag att i en kommande uppföljningsrapport
redovisa inom staden redan vidtaga åtgärder med anledning av att
Barnkonventionen blivit lag, samt utmaningar för staden och behov av ytterligare
åtgärder.

Yrkandet
Barnkonventionen har blivit lag och det är viktigt att Kommunstyrelsen följer upp och
utifrån behov initierar ytterligare åtgärder relaterat till barns behov och rättigheter.
Detta kan som ett första steg ske inom ramen för den etablerade uppföljningsprocessen.
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Kommunstyrelsen

Yrkande

Miljöpartiet, Vänsterpartiet

2020-01-01

Yrkande angående – Barnkonventionen
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret sammanställer de åtgärder som behöver vidtas
inom den egna förvaltningen och inom Stadshus AB med anledning av
att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020
2. Åtgärderna återrapporteras till kommunstyrelsen skriftligen och
muntligen

Yrkandet
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, och detta anser vi
rödgrönrosa att kommunstyrelsen måste uppmärksamma. Lagen ställer höga
krav på oss vuxna att se till att barnen, både som grupp och enskilt, får sina
rättigheter tillgodosedda. Barn är egna individer med egna åsikter och
önskningar, och vi vuxna är skyldiga att säkerställa att barnen får förmedla
dessa på ett sätt som passar barnen, och att sedan tillvarata barnens
perspektiv.
Det är inte bara de verksamheter som riktar sig direkt till barn som behöver
utveckla sitt barnrättsperspektiv, utan hela staden måste ta ansvar.
Barnrättsperspektivet och de skyddsaspekter detta innebär måste utvecklas,
liksom förmågan att tillvarata barnens egna perspektiv. Kommunstyrelsen
och Stadshus AB har särskilt viktiga roller i detta arbete. Att barnens rätt
säkerställs i strategiska och övergripande processer är avgörande för att
möjliggöra säkerställandet även i kommande led. Tidigare lyftes
barnperspektivet separat i tjänsteutlåtanden, men detta ersätts nu med det
bredare perspektivet ”Social hållbarhet”. Redan innan har barn-, mångfald-,
jämställdhets-, miljö- och omvärldsperspektivet alltför ofta klumpats ihop och
analys saknas ofta helt i ärenden som inte direkt rör barn. Kompetensen bland
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tjänstepersoner att utveckla analyserna, och särskilt att göra verklighet av
dem, varierar kraftigt. Både chefer och anställda måste få en reell chans att
tillvarata sin roll som vuxna skyldighetsbärare, och då krävs
kompetensutveckling och eftertanke.
Vi har ännu ingen rättspraxis för hur barnkonventionen kommer att behöva
tillämpas för att lagen ska uppfyllas. Här bör Göteborgs stad vara proaktiva
istället för att sitta och vänta på vad andra gör. Barnen är inte framtiden utan
nutiden och Göteborgs barn är kommunmedlemmar och rättighetsbärare
liksom alla vuxna. För och tillsammans med barnen ska vi bygga en hållbar,
jämlik och jämställd stad.
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