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Fastighetsnämnden

Motion om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys - remissvar
Ärendet
Miljöpartiet de gröna inkom 14 mars 2011 med motion om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys. Utifrån FN:s Barnkonvention föreslås
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och övriga nämnder i uppdrag
att:
 Utforma inriktningsmål och resultatmål utifrån ett barnrättsperspektiv som bygger på Barnkonventionens intentioner och riksdagens
strategi för att stärka barns rättigheter. Formuleringarna ska finnas
med i nästa budget och verksamhetsplan.
 Utarbeta rutiner för barnkonsekvensanalys i alla beslutsprocesser
som rör barn.
 Utse en samordnare som har ansvar för att inhämta kunskap om
barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys, sprida den till alla
tjänstemän och politiker i kommunen samt vara en länk mellan alla
berörda i verksamheten.
 Fastställa metoder för implementering, uppföljning och utvärdering
av FN:s Barnkonvention samt säkerställa att denna integreras i den
kommande Barnskyddslagen.
Motionen har, från kommunstyrelsen, remitterats till samtliga nämnder för
yttranden.
Tekniska kontorets överväganden
Barnkonventionen, som Sverige förbundit sig att folkrättsligt förvekliga, ger
en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla enskilda
barn i världen. Konventionen innehåller fyra huvudprinciper:
-

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barnet. Vad som är barnens bästa måste avgöras i varje enskilt
fall.
Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar
inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne.

DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Tekniska kontoret
Olle Wallin

2011-11-30
Dnr: FN 2011/0193

Motionsställarens förslag handlar i huvudsak om att säkerställa att kommunen beaktar Barnkonventionens intentioner i verksamhetens arbete och beslut.
Fastighetsnämnden roll är huvudsakligen att stödja de kommunala kärnverksamheterna med en god och ändamålsenlig lokalförsörjning. Inom fastighetsnämndens verksamhet bevakas barnperspektivet primärt av övriga
förvaltningar som vid utvecklingsbehov i lokalprogram förutsätts beakta
barnens behov och intressen. I den löpande förvaltningen av kommunens
lokaler sker en tät dialog mellan tekniska kontoret och berörd verksamhet
avseende kvalitets- och säkerhetsfrågor.
Tekniska kontoret bedömer med hänvisning till ovanstående att det är de
förvaltningar som ansvarar för verksamheter direkt riktade till barn som
lämpligen kan tillföra synpunkter på motionsställarens förslag.
Tekniska kontorets förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden överlämnar tekniska kontorets tjänsteutlåtanden
2011-11-30 som sitt remissvar på Motion om barnrättsperspektiv
och barnkonsekvensanalys.

Olle Wallin
Tf. Teknisk direktör
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