Interpellation
Kommunfullmäktige 2019-11-04

Vad innebär det att vara en barnrättskommun?
Haninge kommun har utsetts till “Barnrättskommun”. I en artikel i Mitt i Haninge 2019-10-01
kunde vi läsa:
“Haninge kommun har blivit en certifierad barnrättskommun.
– Låt säga att en lekplats ska flyttas från en del av kommunen till en annan. Då bör vi
utifrån detta ha samråd med barn som är berörda, precis som vi har med vuxna i dag,
säger Lotta Gusterman på kultur och fritid.
[...]
Barnens och ungdomarnas egna åsikter ska tas tillvara i Haninge inom områdena skola,
fritid, kultur och mycket mer.”
Det är väldigt goda målsättningar och vi i Vänsterpartiet är väldigt glada över att Haninge har
utsetts till barnrättskommun. Men utmärkelser i sig själva spelar ingen roll alls, det är vad
utmärkelserna får som effekt som spelar roll. Och vi är oroliga över att den här utmärkelsen blir
mest ord på papper om kommunen inte på allvar börjar lyssna på barn.
Ett sätt att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet är
att använda sig av barnkonsekvensanalys (BKA). Vår grannkommun Huddinge arbetar flitigt
med barnkonsekvensanalyser.
Jag vill därför ställa följande frågor till kommunalrådet Jens Davidson (KD) med ansvar för
barnrättsfrågor:
1. Anser du att en barnrättskommun bör ha samråd med barn som påverkas av ett beslut?
2. Anser du att en barnrättskommun bör ha samråd med barn innan beslut är fattade?
3. Anser du att nedläggningen och rivningen av ett kultur- och föreningshus (där flera
hundratals barn deltar i kultur- och föreningsarbete) är något som man bör ha samråd
med barn om innan beslut om nedläggning och rivning är fattade?
4. Anser du att nedläggningen av fritidsverksamhet för barn är något som man bör ha
samråd med barn om innan beslut är fattade?

5. På vilket sätt arbetar kommunen för att säkerställa att barn inkluderar i beslutsprocesser
som påverkar dem?
6. Kommer du att verka för att Haninge kommun systematiskt börjar använda sig av
barnkonsekvensanalyser?
7. Hur sker uppföljning gällande barns inflytande? Om man upptäcker att man i ett ärende
har missat att inkluderat barn, hur bör kommunen agera då?
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