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Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 210 

 

Diarienr: KS-2021/00975 

Motion 31/2021: En barn- och ungdomsvänligare 

kommun; Anna-Karin Sjölander (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå Motion 31/2021: En barn- och ungdomsvänligare kommun. 

 

Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget återremissyrkande. 

Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Sjölander (C) föreslår i motion 31/2021: 

 

att Umeå kommun inrättar en politiskt obunden 

Barnombudsstrateg/Barnombudsman vars uppgift är att säkerställa att 

kommunen alltid tar hänsyn till barns och ungdomars perspektiv i sitt 

arbete, vid beslut och verka för att öka kunskapen i kommunens nämnder 

och förvaltningar om de ungas situation och behov 

 

att Umeå kommun fr.o.m. 2022 redovisar och utvärderar sin verksamhet 

utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, i enlighet med kriterierna i FN:s 

barnkonvention, i årliga Barnbokslut. 

 

Motionen tar utgångspunkt i att barnkonventionen slår fast att vid alla 

åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms vara barnets bästa 

beaktas i första hand. Motionären lyfter vikten av att såväl 

tjänstepersoner som politiker har kunskaper om barns rättigheter och hur 

dessa ska omsätts i praktiken, samt att det utformas en övergripande 

policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och hur 

arbetet årligen ska följas upp och utvärderas. 
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För- och grundskolenämnden samt gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden har yttrat sig på motionen och föreslår avslag. 

I de yttranden nämnderna lämnat lyfts det arbete som har gjorts och görs 

i relation till barnkonventionen, men även vikten av kontinuerlig 

kompetensutveckling. Vad gäller funktionen som barnombudsman så 

sinns en sådan myndighet på statlig nivå. Nämnderna menar att 

barnrättsperspektivet bäst stärks genom ett målmedvetet 

förhållningssätt, en tydlig prioritering av barnrättsfrågor, 

kompetensutveckling, tydliga upparbetade strukturer och stärkt intern 

kontroll av att verksamheterna lever upp till de krav som anges i 

barnkonventionen. På verksamhetsnivå handlar det om att säkerställa att 

medarbetare och barn får kunskap om barnkonventionen, att 

medarbetare kontinuerligt diskuterar hur barnens rätt kan tillgodoses, att 

grundprinciperna används i det systematiska kvalitetsarbetet samt att 

skapa förutsättningar för barnen att åtnjuta sina rättigheter och möta de 

utmaningar det innebär. 

 

Under 2021 gav de förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun EY i 

uppdrag att granska barnkonventionens efterlevnad. Granskningen 

omfattade kommunstyrelsen, fritidsnämnden, för- och 

grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- 

och familjenämnden, kulturnämnden samt tekniska nämnden. 

Granskningen lyfter avsaknad av ett kommunövergripande arbete med 

barnrätt, något som anses nödvändigt för att skapa ett likvärdigt arbete i 

kommunen och en stark kultur, kring barnrättsfrågor generellt och 

barnkonventionen i synnerhet. Förvaltningen delar kommunrevisionens 

uppfattning om vikten av ett kommungemensamt förhållningsätt för 

implementeringen och anser att Sveriges kommuner och regioners (SKR) 

rekommendation och beskrivning av framgångsfaktorer för 

genomförande av barnkonventionen bör vara vägledande i kommunens 

fortsatta arbete med denna fråga. SKR påtalar att implementering av 

barnkonventionen bör ske genom att rättigheterna integreras i befintliga 

styrdokument där de bland annat lyfter kommunernas budgetdokument 

och de avråder från att skapa nya dokument. Implementering av ett 

kommungemensamt förhållningsätt i kommunens befintliga 

styrdokument är därför något som behöver ske över tid i samband med 

att befintliga styrdokument revideras. 
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Förvaltningen anser att barnrättsprövning även fortsättningsvis ska ske i 

enlighet med den checklista som ingår i kommunens handbok för 

ärendehantering samt att vid kommande revidering av riktlinjer för 

styrande dokument säkra att barnrättsperspektivet tillsammans med 

övriga relevanta perspektiv bör beaktas vid framtagande av förslag till 

styrande dokument eller vid revidering av befintliga styrande dokument. 

Sedan nämndernas svar inkommit har kommunfullmäktige även antagit 

planeringsdirektiv, budget och investeringar 2023. I dessa har 

utvecklingsanslaget för tillväxt förstärkts med 2,5 mnkr, där 0,5 mnkr av 

dessa avsatts för en IOP för barnrättsfrågor. 

Beslutsunderlag 

Motion 31/2021 

För- och grundskolenämndens yttrande 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén, utvecklingsstrateg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Yrkanden 

Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 

Bore Sköld (V) – Bifall till motionen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot Bore Skölds (V) 

förslag om bifall till motionen. Ordföranden finner att utskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 

beslutar enligt näringslivs- och arbetsutskottets förslag att avslå 

motionen. 

 

Kommunfullmäktiges beslutsordning 

Följande yttrar sig: Anna-Karin Sjölander, Moa Brydsten, Bore Sköld, Lena 

Andersson, Maria Lindvall, Tomas Wennström, Helena Smith, Maria 
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Nilsson, Veronica Kerr, Nils Seye Larsen, Ari Leinonen, Maja Westling, 

Tichaona Dumba Maphosa och Fredrik Rönn.  

 

Yrkanden 

Anna-Karin Sjölander (C) och Bore Sköld (V) – Återremiss av motionen. 

Då svaret på motionen visar på en alvarlig problematik, inte svaret i sig, 

utan vilka nämnder som motionen skickats till. Det är dom två 

skolnämnderna medan principen om barnets bästa ska ses som en etisk 

grundregel för samhällsbygget som helhet. Med andra ord alla beslut där 

barn och ungdomar berörs av beslut som fattas av alla kommunens 

förvaltningar, nämnder och bolag. 

 

Moa Brydsten (S), Lena Andersson (M), Maria Lindvall (L), Tomas 

Wennström (S), Helena Smith (S), Maria Nilsson (SD), Veronica Kerr (KD) 

och Nils Seye Larsen (MP) – Bifall till kommunstyrelsens förslag (avslå 

motionen) 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ärendet ska avgöras idag mot att ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 

avgöras idag. 

 

Kommunstyrelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till motionen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  

 

Reservation 

Bore Sköld, för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget återremissyrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   
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