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Svar på interpellation från Samuel Skånberg
Samuel Skånberg (V) har vid kommunfullmäktige 2019-11-04 lämnat en interpellation med frågor
angående Haninge kommuns tillämpning av barnkonventionen.
Jag vill lämna följande svar.

Haninge kommun har arbetat med barnrättsfrågor under lång tid. Tidigare som en form av
opinionsarbete och synliggörande av konventionen i syfte att följa den på bästa sätt. Idag förbereder
sig organisationen inför att barnkonventionen blir till lag. Kommunen befinner sig därmed i en
pågående utveckling av att finna former för tillämpning av barnkonventionen. En strategi för hur
kommunen kommer att arbeta med att säkerställa barns rättigheter är under framtagande.

1. Anser du att en barnrättskommun bör ha samråd med barn som påverkas av ett beslut?

Enligt FN:s barnkonvention ska barn ha rätt att fritt uttrycka åsikter i frågor som berör dom, och
detta kan ske genom samråd. I bedömningen av vad som är barnets bästa ska hänsyn därmed tas till
vad barnet själv anser vara bäst. Med det sagt har barn för den skull ingen vetorätt över politiska
beslut, men samråd i dessa frågor är absolut att sträva efter för en barnrättskommun.

2. Anser du att en barnrättskommun bör ha samråd med barn innan beslut är fattade?

Ja, i största möjliga mån bör man ha samråd med barn i de frågor där barn är direkt påverkade.

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?
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Jag anser att vi bör sträva efter att ha samråd med barn i beslut som omfattar dom, även om det inte
finns något krav på detta enligt barnkonventionen. Dock ska vi beakta vad som anses vara barns
bästa, och beslutet att använda Jordbromalmskolans lokaler till kultur- och fritidsverksamhet
fattades av kommunfullmäktige 2012-05-15. Av beslutsunderlaget där framgår att Jordbro- kultur
och föreningshus i tidigare Jordbromalmsskolan var en tillfällig lösning. 2019-04-29 fattade
kommunstyrelsen beslut att rivning av Jordbromalmsskolan ska genomföras då detaljplanen för
byggnation förväntas vinna laga kraft runt årsskiftet 2019/2020.
Kommunen arbetar med att utveckla metoder för hur barnkonventionen ska tillämpas, då
konventionen ger stort utrymme för tolkningar. En förhoppning är att mer vägledning om
tillämpning av bestämmelserna tillkommer då barnkonventionen blir lag.

4. Anser du att nedläggningen av fritidsverksamhet för barn är något som man bör ha samråd med
barn om innan beslut är fattade?

Som redovisats i tidigare svar, så anser jag att vi i största möjliga mån ska sträva efter att ha samråd
med barn i beslut som direkt påverkar dom. Men det viktigaste är att ta barns bästa i beaktande,
även ur ett långsiktigt perspektiv.
Kultur- och fritidsförvaltningen tillsatte med anledning av Idrotts- och fritidsnämndens
remissyttrande angående mål och budget 2020-2021, en utredning av fritidsgårdsverksamheten för
att kunna möta de effektiviseringskrav som finns. Utredningens ambition var att hantera
effektiviseringen på ett sätt som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling på lång sikt.
Utredningen är tydlig med att beslutet kommer att få konsekvenser för de barn och unga som idag
besöker de aktuella träffpunkterna. I det fortsatta utredningsarbetet kommer stort fokus ligga på att
lyssna in barn och unga för att de ska vara delaktiga i processen att utveckla den framtida
fritidsgårdsverksamheten.

5. På vilket sätt arbetar kommunen för att säkerställa att barn inkluderas i beslutsprocesser som
påverkar dem?

Haninge kommun har ett pågående arbete med att hitta former för att tillämpa barnkonventionen
och för att säkerställa att den efterlevs. I detta arbete ingår att säkerställa att barn inkluderas i
beslutsprocesser som påverkar dem. Kommunens barnrättgrupp, med representanter från alla
förvaltningar, har en stor roll i arbetet. En viktig del är också att olika grupper inom kommunen får
relevant utbildning så att de vet vad som krävs avseende tillämpningen av barnkonventionen. Under
våren 2020 kommer samtliga medarbetare att utbildas och diskutera frågan på arbetsplatsträffar.

6. Kommer du att verka för att Haninge kommun systematiskt börjar använda sig av
barnkonsekvensanalyser?

3

Metoder och verktyg för att beakta barns bästa kan se olika ut. Begreppet barnkonsekvensanalyser
finns inte med i barnkonventionen och har olika innebörd för olika aktörer. Kommunens
barnrättsgrupp har därför föreslagit att kommunen istället ska använda begreppet prövning av
barnets bästa.
Haninge kommun och alla andra kommuner har enligt konventionen en skyldighet att göra en
prövning av barns bästa i alla beslut och åtgärder som rör barn som grupp eller individ. Hur
omfattande en prövning ska vara och vilka faktorer som behöver beaktas beror på frågans karaktär.
Om barnets bästa inte kan tillgodoses för att andra aspekter väger tyngre, ska detta motiveras och
kompensatoriska åtgärder övervägas. Hur prövningen har gjorts och vad som är bedömningen i
frågan ska redovisas i beslutsunderlaget.

7. Hur sker uppföljning gällande barns inflytande? Om man upptäcker att man i ett ärende har
missat att inkludera barn, hur bör kommunen agera då?

Mot bakgrund av att kommunens övergripande barnrättsarbete är under utveckling ligger det också i
arbetet för framtagande av strategin för barns bästa att ta fram en struktur för uppföljning av de
beslut och åtgärder som berör barn. Om man har förbisett att inkludera barn i en fråga måste en
bedömning göras om bristen innebär att man har brutit mot barnkonventionen som lag. I de fall man
konstaterar att beslutet står i strid med lagen, måste beslutet omprövas på samma sätt som andra
beslut där kommunen inte följt gällande lag inom något område.

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att anse
interpellationen besvarad.
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