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Yrkande angående yrkande från MP och V 
angående barnkonventionen  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

 

Förslag till beslut, i kommunstyrelsen: 

1. 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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Yrkande  

 

2020-02-04 

 

D, S, M, L, C, särskilt yttrande KD 

  

Ärende nr 2.2.20 
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Yttrande angående – Yrkande från MP och V angående 
barnkonventionen 
 

Sverigedemokraterna står bakom att barnkonventionen blir lag. Tanken med att 
inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning är att barnrättsperspektivet skall få en 
starkare ställning i svensk rättstillämpning. Vi ser dock en del risker med införandet och 
tolkningar av konventionen.  

Svensk lagstiftning till stöd för barns rättigheter riskerar att bli sämre när 
konventionstexter läggs som grund istället för lagar (som i Sverige bygger på förklarande 
förarbeten och praxis). Konventionstexter kan fungera som måttstock när nya lagar 
skipas, men allmänt utformade artiklar fungerar mindre bra som stöd för praktisk 
tillämpning. Barnkonventionen ska gälla på alla rättsområden, men ingen vet riktigt hur 
det ska gå till eller vid vilka tillfällen den ska tillämpas. Frågor som väcks är: 

• Ska kommunerna bli skadeståndsskyldiga om barn inte har en meningsfull 
fritid? Vad innebär en meningsfull fritid? 

• Ska feriearbete för de som gått ur nian avskaffas om barnarbete enligt 
barnkonventionen inte är tillåtet?  

• Ska kommunen ställas till ansvar om den inte tillhandahåller nödvändig 
levnadsstandard för barns moraliska utveckling, eller för det barn vars 
okunnighet inte avskaffats?  

Detta kräver politisk handlingskraft. Det verkar lättare för våra politiker i regerande 
ställning att stifta nya lagar än att ta tag i våra befintliga problem. 

Att lämpa över politiska beslut på domstolarna på detta sätt är oansvarigt, och att först i 
efterhand utvärdera en lagstiftning, det är bakvänt! Barnkonventionen riskerar att sudda 
ut gränsen mellan mänskliga och medborgerliga rättigheter. 

Sverigedemokraterna anser att det finns fler åtgärder för att stärka barns ställning:  

• En åtgärd är att göra något åt betygsraset i den svenska skolan.  
• En annan är att säkerställa att så många barn som möjligt ser sina föräldrar 

gå till jobbet varje morgon.  
• En tredje är att stoppa barnäktenskap och hedersvåld mot unga flickor och 

pojkar.  
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Om vi ser till äktenskap där någon av parterna är under 18 år när de anländer till 
Sverige, så ska det enligt regeringen inte erkännas. Undantag ska aldrig kunna göras om 
någon av parterna fortfarande är under 18 år. Däremot berörs inte äktenskap som 
ingåtts med barn som hunnit fylla 18 år när de väl kommer hit. Det motiveras bland 
annat med att parterna i vissa fall inte kan anses ha haft anledning att beakta svenska 
normer och svensk lagstiftning. Ett anmärkningsvärt resonemang, då svensk lag ska gälla 
i Sverige och vara lika för alla. Domstolar har tex inte fått rätt att upphäva äktenskap som 
ingåtts med personer yngre än 18 år. Den nya lagändringen har alltså inte hjälpt de barn 
som redan är gifta i Sverige, när den trädde i kraft 1 januari 2019 och inte verkar 
retroaktivt. 

Att skydda de mest utsatta i vårt land verkar inte vara tillräckligt angeläget för regeringen. 
Sveriges feministiska partier har gjort stora ansträngningar för ensamkommande unga 
män, samtidigt har de släpat benen efter sig i åratal i den ömmande frågan om 
barnäktenskap. Att kompromissa om barnäktenskap, det anstår inte ett land som gör 
anspråk på att vara det mest jämställda i världen. Utgångspunkten för den svenska 
lagen är att ett barn aldrig kan samtycka till äktenskap.  

I Sverige gäller svensk lagstiftning och Göteborgs Stad bör agera för att säkerställa att 
alla barn som befinner sig inom kommunens gränser har rätt till en trygg barndom utan 
tvång och övergrepp. 

  

 

 

 

 



Yrkande gällande yrkande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
om Barnkonventionen. Ärende 2.2.20  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Avslå yrkandet från Mp och V  

 

Yrkandet 

Att barnkonventionen blivit lag sedan årsskiftet är mycket bra. Barn är egna individer med egna 

rättigheter och inte sina föräldrars ägodelar. I och med att konventionen fått laglig status kan barns 

rättigheter inte lägre negligeras eller ses som enbart en rekommendation.  

Idag är barnperspektivet inkorporerat i skolors, socialtjänstens och rättsväsendets arbete. Att nu 

barnkonventionen blivit lag tillför den trygghet att barnperspektivet numera även kan prövas i 

domstol utifall att någon anser att barnets rättigheter inte i tillräcklig grad tas tillvara. Några nya 

rättigheter tillkommer dock inte, förutom att rättigheterna får ett starkare skydd.  

I fall där barns rättigheter inte tas tillvara kommer praxis kommer allt efterhand att prövas i 

domstolar. Exempel på det är vid vårdnadstvister i tingsrätten och i socialtjänstens utredningar. 

Migrationsdomstolen där utlänningslagen prövas, är även ett område som berörs. Barnkonventionen 

blir ett komplement till nuvarande lagstiftning och den ska tas hänsyn till vid bedömningar. Varje 

berörd myndighet vet om detta.  

Grundskoleförvaltningen – den största förvaltningen i staden som har mest med barn att göra - har 

redan vidtagit åtgärder. Dels via kommunikationsinsatser där de särskilt poängterar att det som idag 

står i skollagen även finns i barnkonventionen. Och dels genom en stor utbildningsinsats under våren.  

Samtidigt ser vi att det är bra om samtliga förvaltningar arbetar vidare och vi förutsätter att nämnder 

och förvaltningar vidtar de åtgärder som är nödvändiga.  

Kommunstyrelsen                                           
  
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
 
Datum 2020-02-05 
 

(Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet) 
(Kristdemokraterna) 
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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 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

 

2020-01-01 

 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
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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. 


	yrk_MLC_yttr_KD_2.2.20_20200205.pdf
	Yrkande gällande yrkande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet om Barnkonventionen. Ärende 2.2.20
	Yrkande gällande yrkande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet om Barnkonventionen. Ärende 2.2.20
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut


	yttr_SD_2.2.20_20200205.pdf
	Yttrande angående – Yrkande från MP och V angående barnkonventionen


