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Kommunstyrelsen

Barnkonventionen blir lag
Dnr KS19/108
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
kommunens alla nämnder och styrelser, senast den 1 januari 2020 ska ha
implementerat barnkonventionen i sin helhet i alla sina verksamheter och fatta
barnrättsbaserade beslut i alla ärenden som rör barn.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ge kommunkansliet i
uppdrag att revidera nämndernas och överförmyndarens reglemente, KFS 01:3
Bestämmelser för budget och budgetuppföljning, samt Ägardirektiv för AB Ekerö
Bostäder, med formuleringen:
”Alla beslut som rör barn skall vara barnrättsbaserade i enlighet med
barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av en prövning av barnets bästa och i
större frågor av en barnkonsekvensanalys”.
3. Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige ge Ekerö kommuns nämnder
och styrelser i uppdrag att under år 2020 uppdatera befintliga berörda
styrdokument och policys, utöver nämndernas reglementen, med formuleringen;
”Alla beslut som rör barn skall vara barnrättsbaserade i enlighet med
barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av en prövning av barnets bästa och i
större frågor av en barnkonsekvensanalys”.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen)
svensk lag.
Kommunstyrelseförvaltningens föreslagna beslut att kommunens alla nämnder och
styrelser ska fatta barnrättsbaserade beslut innebär att alla beslut som rör barn ska
föregås av en prövning av barnets bästa, och i större frågor även föregås av en
barnkonsekvensanalys.
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Barnkonventionen antogs 1989 och Sverige är folkrättsskyldig att följa
barnkonventionen sedan 1990.
En ny strategi för att förverkliga Barnkonventionen och stärka barnets rättigheter i
Sverige godkändes av riksdagen 2010. För att säkerställa barnets bästa i åtgärder
eller i beslut som påverkar barnets situation är det viktigt att konsekvenserna för
barnet analyseras och belyses, s.k. barnkonsekvensanalys.
Barnkonventionen kräver att barnets bästa ska beaktas och analyseras i alla beslut
som rör barn. Alla rättigheter i konventionen ska respekteras på alla nivåer i
samhället.
Barnkonventionens fyra grundläggande huvudprinciper kan sammanfattas på
nedanstående vis och ska styra alla övriga artiklar.
Art 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen ska diskrimineras.
Art 3 Vid alla åtgärder som rör barn, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
Art 6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Art 12 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
Barnrättsarbetet i Ekerö kommun
1998 beslutade Kommunfullmäktige att nämnder och styrelser skulle införliva FN:s
barnkonvention som en del i nämnders och styrelsers måldokument (97/KS0259).
2001 redovisade Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden (99/SN0061) och
Kultur- och fritidsnämnden hur de införlivat barnkonventionen i sina respektive
målformuleringar. 2014 fattade Kultur-och fritidsnämnden även formellt beslut om
att införa barnrättsanalyser (idag benämnd ”barnkonsekvensanalys”) inför varje
beslut som rör barn i nämnden och i verksamheterna (KFN 14/53-869).
Utbildning i barnkonventionen och framtagandet av barnkonsekvensanalys planeras
för förtroendevalda, chefer och medarbetare under hösten 2019.
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