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§ 304
Diarienr: KS-2019/00861

Motion 28/2019: Barnkonventionen lag 2020;
Anna-Karin Sjölander (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 28/2019: Barnkonventionen lag 2020 besvarad enligt
nedan samt
att utbildningsinsatserna genomförs i samråd med respektive nämnds
presidium och anpassat till respektive nämnds verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
I en motion väckt i kommunfullmäktige i oktober 2019 yrkar Anna-Karin
Sjölander (C) att uppdra till stadsdirektören att i samråd med samtliga
nämnder utarbeta en strategisk plan för utbildning och implementering
av lagstiftningen.
För att påskynda hanteringen av denna motion, i och med att
barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020, har stadsdirektören
inhämtat synpunkter från respektive nämnds förvaltning i stället för att
remittera motionen till nämnderna för yttrande.
FN:s generalförsamling antog 1989 konventionen om barnets rättigheter.
Sverige har sedan 1990 som ett av de första länderna skrivit under
Barnkonventionen. Nu när den blir svensk lag från och med 1 januari 2020
blir det som vid all ny lagstiftning, att såväl nämnder, styrelser och
tjänsteorganisation behöver lära sig och förhålla sig till den nya
lagstiftningen.
Några exempel i kommunen
Som exempel inom Umeå kommun kan nämnas att fritidsnämnden har
tillsatt en arbetsgrupp för att bearbeta hur lagstiftningen påverkar deras
verksamhetsområde. Kulturnämnden och dess verksamheter kommer att
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fortbildas under 2020 för att kunna implementera barnkonventionen i de
beslut som fattas och som rör barn och ungas liv (se bilaga). Ett ytterligare
exempel - hur för- och grundskolenämnden respektive gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden kan implementera Barnkonventionen som lag,
utifrån sina respektive ansvarsområden, med stöd av övriga
styrdokument och SKL:s utbildningsmaterial - redovisas i bilaga. Individoch familjenämnden har planerat för utbildning på området. Till stöd
finns SKL:s material men i huvudsak annat material mer anpassat för sina
verksamheter.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett
utbildningsmaterial i form av ett antal webbutbildningar och
presentationsmaterial i samarbete med Västra Götalandsregionen.
Målgrupp för utbildningsmaterialet är de som arbetar med
barnrättsfrågor inom kommuner och regioner. Som utgångspunkt för
utbildningsinsatsen används tillämpliga för respektive nämnds uppdrag
hela eller valda delar av SKL:s utbildningsmaterial. I samråd med
respektive nämnds presidium planerar varje
förvaltningschef/nämndsansvarig chef utbildningsinsatsen i början av
2020.

Beslutsunderlag
Motionen
Förslag från utbildningsförvaltningen
Förslag från kultur

Beredningsansvariga
Margaretha Alfredsson, stadsdirektör

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att
anse motionen besvarad).

Kommunstyrelsens beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag.
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Kommunfullmäktiges beslutsordning
Följande yttrar sig: Anna-Karin Sjölander, Robert Axebro, Gudrun
Nordborg, Helena Smith, Marie-Louise Rönnmark, Anders Sellström och
Hans Lindberg.
Yrkanden
Anna-Karin Sjölander (C) och Robert Axebro (C) – Bifall till motionen.
Gudrun Nordborg (V), Helena Smith (S), Marie-Louise Rönnmark (S),
Anders Sellström (M) och Hans Lindberg (S) – Bifall till kommunstyrelsens
förslag (anse motionen besvarad).
Propositionsordning som godkänns
Kommunstyrelsens förslag mot Sjölanders (C) med fleras förslag om bifall
till motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.
Voteringsproposition
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Med 55 ja-röster, 8 nej-röster och 2 frånvarande beslutar
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringslista.
Beslutet ska skickas till
Motionären
Nämnderna
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