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Motion från Miljöpartiet de gröna 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter 
 
 
FN:s Barnkonvention är en bindande överenskommelse mellan de stater som har anslutit sig 
till den. Överenskommelsen ratificerades av Sveriges riksdag år 1990. Staterna är 
förpliktigade att vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen.  
 
Regeringen är ansvarig för att förpliktelserna fullföljs. På uppdrag av regeringen har 
Barnombudsmannen sedan 1995 ställt frågor via enkäter till Sveriges kommuner om deras 
arbete med Barnkonventionen. 
 
Den första nationella strategin för att förverkliga Barnkonventionen antogs för femton år 
sedan (prop. 1997/98:182). Strategin som ligger till grund för regeringens barnpolitik 
fastställde att Barnkonventionen ska vara ett aktivt instrument och genomsyra allt 
beslutsfattande som rör barn. Strategin fastställde att kommuner och landsting bör inrätta 
system för att barns och ungas inflytande och delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen 
ska utvecklas. 
 
År 2010 ingick regeringen en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) om att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Sverige. Överenskommelsen 
hade sin grund i regeringens proposition (2009/10:232) för att stärka barnets rättigheter. 
Regeringen avsatte åtta miljoner kronor för hela överenskommelsen från hösten 2010 till och 
med sista november 2013 och arbetet kom att kallas för Handslaget. Syftet med SKL:s 
arbete var att synliggöra Barnkonventionen i kommunernas och landstingens verksamheters 
styrdokument så att metoder och arbetssätt utifrån Barnkonventionen integreras i den 
ordinarie verksamheten. 
 
Handslaget genomfördes i tre steg:  
 
1. 2010 genomförde SKL i samråd med Barnombudsmannen en kartläggning över 

medlemmarnas behov av stöd. 
 

2. Kartläggningen utmynnade i en handlingsplan med stödjande åtgärder för kommunerna 
och en enkät skickades ut i december 2011 till samtliga medlemmar. Danderyds kommun 
besvarade inte denna enkät. 
 

3. I september 2013 skickade SKL ut en avslutande enkät och frågade bl.a. om beslut fattats 
i Kommunfullmäktige om att arbeta utifrån konventionen om barnets rättigheter. 
Danderyds kommun svarade att Kommunstyrelsen fattat beslut att arbeta utifrån 
konventionen om barns rättigheter. 

 
Det är snart två år sedan Miljöpartiet uppmanade Danderyds kommunfullmäktige att följa 
regeringens och Riksrevisionens krav att fatta ett övergripande beslut om att kommunen ska 
arbeta i enlighet med FN:s Barnkonvention. I kommunfullmäktiges svar på vår motion 
(KS2011/0087) står att SKL:s mål med regeringsöverenskommelsen varit att kommunerna 
senast i november 2013 ska ha fattat beslut om hur man ska arbeta utifrån 
Barnkonventionen. Detta är en missuppfattning. 
 



Sid 2 / 2 
 

SKL:s mål med Handslaget var: 
 

att kommunerna skulle delta i organisationens regionala konferenser och kompetens-
utvecklingskurser som anordnades 2011-2012 

att vägleda kommunerna om vilka beslut som kommunfullmäktige behöver fatta och hur 
implementeringen av Barnkonventionen kan genomföras 

att kommunfullmäktige utifrån Barnkonventionen skulle anta ett policydokument som 
inbegriper politiker, chefer och samtliga medarbetare inom kommunen 

att alla kommuner senast i november 2013 skulle ha antagit ett sådant policydokument och 
att kommunens revisorer skulle ansvara för granskningen av hur policyn efterlevs. 
 
I november 2013 avslutade SKL arbetet med regeringens uppdrag att stärka genomförandet 
av barnets rättigheter i Sverige och organisationens slutrapport har lämnats till regeringen.  
 
De flesta verksamheter som direkt rör barn och unga finns i kommuner och landsting - inom 
skolan, socialtjänsten, idrottsplatser och lekplatser, barnavårdscentraler och ungdoms-
mottagningar men också inom trafikplanering för bilar, bussar och andra kommunikations-
medel. Beslut om alla dessa verksamheter påverkar i hög grad barns och ungas vardag. 
 
Den grad i vilken Barnkonventionen genomförts i kommunen speglar den politiska viljan att 
föra en barnvänlig politik. Politiker hävdar ofta att "självklart värnar vi alla barns rätt". Men 
många ser barnfrågorna som emotionella och opolitiska trots att upp till 70 procent av 
kommunens budget kan upptas av frågor som rör våra unga medborgare. Är det lättare för 
politiker att använda barnfrågor för att putsa sin image än för att driva på reformer? 
 
Miljöpartiet de gröna anser att det nu är dags för att även Danderyd tar steget från gester och 
retorik till praktik och handling. Vi vädjar till alla våra kollegor i fullmäktige att samarbeta med 
oss för att omsätta vår gemensamma omtänksamhet om barnen till aktivt arbete i enlighet 
FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
Miljöpartiet de gröna i Danderyd uppmanar därför kommunfullmäktige 
 

att besluta att kommunens alla verksamheter ska arbeta i enlighet med FN:s 
konvention om barnets rättigheter 

 

att utforma ett övergripande styrdokument för detta arbete 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att utse någon att ansvara för implementering och 
tillämpning av Barnkonventionen i kommunens alla verksamheter. 

 
 
Danderyd 2014-02-03 
 
 
 
 
 
Mikael Adersteg Carolin Robson 
 


