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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Desirée Björk, Bernt Richloow, Robert Oberascher och Elaine Adlertz från Öpartiet har i en
motion från 2020 föreslagit att Ekerö kommun ska införa ett årligt barn- och
ungdomsbokslut. Utifrån barn- och ungdomsbokslutet ska konsekvenserna för beslut fattade
av kommunen granskas.
Yrkandet från Öpartiet lyder:
”Att Ekerö kommun skall införa ett årligt barn- och ungdomsbokslut där konsekvenserna för
beslut som kommunen fattar värderas utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.”

Beslutsunderlag
Motionssvar - Införande av ett årligt barn- och ungdomsbokslut, 2021-08-17
Motion - Införande av ett årligt barn- och ungdomsbokslut, Öpartiet

Ärendet
I motionen beskrivs att flera svenska kommuner idag genomför barn- och ungdomsbokslut
där de kommunala verksamheterna utvärderas utifrån ”ungdomars perspektiv”. Vidare
beskrivs att flera kommuner i Sverige använder sig av material och arbetssätt från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor samt Barnombudsmannen för att
utvärdera beslut fattade i kommunen som berör barn och ungdomar. Slutligen anser
Öpartiet att barnkonsekvensanalysen som infördes i och med att barnkonventionen inte görs
på ett tillfredställande sätt.
Utgångspunkten för kommunens redovisning och uppföljning av verksamheten är de av
kommunfullmäktige beslutade styrningarna av budget och verksamhet. Detta utgör
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kommunens styrmodell. I styrmodellen ingår att alla nämnder ska redovisa såväl ekonomiska
som verksamhetsmässiga resultat och konsekvenser i sin uppföljning och budgetförslag.
Utöver det har Ekerö kommun sedan 2020 enligt gällande lag utfört barnkonsekvensanalyser
för de beslut som berört barn och ungdomar. Det betyder att när beslut inte bedöms
påverka barn och ungdomar har inte en barnkonsekvensanalys gjorts.
Ekerö kommun tillämpar i dagsläget inte de specifika metoder som Öpartiet lyfter i sin
motion. Ekerö kommun arbetar på andra sätt för att ett barnperspektiv, dvs. ett barn- och
ungdomscentrerat synsätt, ska genomsyra kommunens verksamhet som rör barn och
ungdomar. I dagsläget ansvarar varje nämnd, styrelse och verksamhet i kommunen för att
beskriva hur de bedriver barnrättsarbete där barns och ungdomars rättigheter ska
synliggöras och säkerställas.
Alla verksamheter i kommunen ska ha rutiner och arbetssätt som beaktar barn och
ungdomars rättigheter. Utbildning av tjänstemän vilkas arbete på ett eller annat sätt berör
barn och ungdomar sker där de bland annat får utbildning i barnkonventionen och kunskap i
hur barnrättsbaserade beslutsunderlag tas fram. Vidare samarbetar nämnderna och
förvaltningarna med flera olika aktörer som arbetar för att utveckla barn och ungas
delaktighet i samhället.
Utifrån de specifika förslag till barn- och ungdomsbokslut som motionärerna föreslår har
analyser av andra kommuner som använder sig av föreslagna bokslutet gjorts. Bl a
Sollentuna kommun som tillämpar barn- och ungdomsbokslut. Förvaltningen bedömer
utifrån det att det nuvarande arbetet och utvärderingarna av verksamhet och beslut som
berör barn och ungdomar är tillräckliga. Att göra ytterligare en utvärdering i form av ett
barn- och ungdomsbeslut bedöms inte tillföra några nya slutsatser eller resultat om barn och
ungas situation i kommunen.
Således bedömer förvaltningen att Ekerö kommuns styrmodell och nuvarande arbetssätt är
tillräcklig för att kunna planera och följa upp verksamheten. Kommunstyrelsen föreslås
därmed besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Det ska dock påpekas att Ekerö kommun följer andra kommuners och myndigheters arbete
med frågor som rör barn och ungdomar vilket kan betyda att kommunens arbete för att följa
upp barn och ungas situation i kommunen kan komma att förändras.
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