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§ 10
Antagande av policy för barnets rättigheter,
KS 2019/201
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta policy för barnets rättigheter.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att det ska införas en policy med
tillhörande rutiner för barnkonsekvensanalyser, samt att det utarbetas en
checklista som komplement till barnkonsekvensanalyser. Förslag till policy
föreligger nu. Syftet med policyn är att tydliggöra Falkenbergs kommuns
riktning vad gäller mänskliga rättigheter generellt och barnets rättigheter i
synnerhet i enlighet vad barnkonventionen anger.
Policyn är ett styrdokument för förtroendevalda, chefer och medarbetare i
Falkenbergs kommun. Utgångspunkter för den framtagna policyn är FN:s
förklaring om allmänna mänskliga rättigheter och barnkonventionen, i
synnerhet konventionens fyra grundpelare (artikel 2, 3, 6 och 12) samt
artikel 4 och 42.
Motivering av beslut
Förslaget till policy remitterades till samtliga nämnder och bolag i
kommunkoncernen. De flesta remissvar ställde sig positiva till
policyförslaget.
Barn- och utbildningsnämnden anser att policyn bör kompletteras med
ytterligare två artiklar som berör rätten till utbildning, artikel 28 och 29.
Socialnämnden anser att policyn för barnets rättigheter är avsedd att gälla
för kommunens hela verksamhetsområde. Det föreliggande förslaget
innehåller dock delar som socialnämnden inte har möjlighet att leva upp till
utifrån gällande lagstiftning och praxis kopplat till socialtjänstlagen och
föräldrabalken.
Kultur-, fritids-, och tekniknämnden anser för att säkerställa att det finns
tillräcklig förståelse för innebörden av FN:s barnkonvention kan det finnas
ett behov av informationsinsatser åt förtroendevalda och tjänstemän.
Förståelsen är av vikt för att det ska gå att tillämpa konventionen i
beslutsfattandet och i kommunens alla verksamheter. Tillsammans med
kommande rutiner för barnkonsekvensanalyser och checklista är detta
förutsättningar för en fungerande tillämpning och uppföljning av policyns
efterlevnad. Nämnden efterfrågar en större tydlighet i hur uppföljningen av
policyn ska genomföras.
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Med anledning av att kommunfullmäktige gett i uppdrag att ta fram
styrdokument för barnkonsekvensanalyser anses den del i uppdraget som
genomförd. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att
kommunfullmäktige antar policy för barnets rättigheter.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2020-10-26
Förslag till policy om barnets rättigheter, 2019-07-16
Kommunfullmäktige 2018-12-18, § 295
Bygglovsnämnden 2020-01-29, § 5
Destination Falkenberg AB, yttrande, 2020-01-24
Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-31, § 13
Servicenämnden 2020-02-03, § 4
VIVAB 2020-02-19, § 13
Socialnämnden 2020-02-24, § 29
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2020-02-24
Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2020-02-26, § 17
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-03-11, § 21
Yrkande
Dahn Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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