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Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till redan planerade insatser
inom området i Kungsbacka kommun samt med anledning av de effekter som det kommer att
innebära att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Emma Vildstrand (MP) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 6 februari
2018, § 27 att 1) alla nämnder och styrelser i Kungsbacka kommun gör en barnkonsekvensanalys
vid varje möte under ett år och utvärderar hur arbetssättet fungerar 2) alla nämnder och styrelser
får hjälp av tjänsteperson, med erfarenhet av barnkonsekvensanalyser, att utveckla arbetet 3) alla
nämnder och styrelser, om den egna utvärderingen skulle visa att arbetssättet med
konsekvensanalys vid varje möte inte är ett bra sätt, istället ser till att barnkonventionen efterlevs
på något annat sätt.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-06-21, Förslag: Kommunfullmäktige anser att
motionen är besvarad med hänvisning till redan planerade insatser inom området i Kungsbacka
kommun samt med anledning av de effekter som det kommer att innebära att barnkonventionen
blir svensk lag 1 januari 2020
Motion från Miljöpartiet de gröna, 2017-12-12

Beslutsgången
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.
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Beskrivning av ärendet
Emma Vildstrand (MP) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 6 februari 2018, §
27 att 1) alla nämnder och styrelser i Kungsbacka kommun gör en barnkonsekvensanalys vid varje
möte under ett år och utvärderar hur arbetssättet fungerar 2) alla nämnder och styrelser får hjälp av
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styrelser, om den egna utvärderingen skulle visa att arbetssättet med konsekvensanalys vid varje möte
inte är ett bra sätt, istället ser till att barnkonventionen efterlevs på något annat sätt.
Tidigare har även liknande motioner väckts. Bland annat, som motionen också nämner, har Maj-Britt
Rane Andersson (S) motionerat om uppdatering och utbildning kring hur man ska arbeta med
barnkonsekvensanalys (KS/2016:571). Kommunfullmäktige behandlade denna motion 2017-12-12 §
204, och beslutade då att:
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad i den del som handlar om utbildning,
med hänvisning till mål 7 i Handlingsplan för barnkonventionen 2014-2018.
Kommunfullmäktige avslår motionen med avseende på utbildningsinsatser för politiker och
anställda i hur man arbetar med barnkonsekvensanalyser. Det finns inte skäl att bryta ut bara
ett analysområde för särskilda utbildningsinsatser till förtroendevalda och tjänstemän.

Även andra motioner kring vad som bör vara del i beslutsunderlag har varit aktuella. Bland annat har
Eva Borg (S) motionerat om att i beredning inför kommunala beslut, i utredningar samt beredning av
motioner bör det på lämpligt sätt ingå en avstämning med EU-perspektiv (KS/2016:343).
Kommunfullmäktige biföll denna motion 2017-02-07 § 13 och beslutade om att det ska föras in som
en checklista för handläggning och beredning inför kommunala beslut och motioner.
I Kungsbacka kommuns handbok i ärendeprocess för kommunstyrelse, nämnd och utskott finns just en
sådan checklista som är ”användbar för att se över vad som kan vara relevant att ha med i
tjänsteskrivelsen”. I denna checklista är just barnkonsekvensanalys en av punkterna. I den
kommungemensamma mallen för tjänsteskrivelser finns dock inte checklistan tillgänglig, vilket också
kan vara en anledning till att det skiljer sig hur nämnderna idag arbetar med perspektivet. Se tabell
nedan för svar från respektive nämndsekreterare om hur nämnderna arbetar.
Byggnadsnämnden
Nämnden för Fritid &
Folkhälsa

Nämnden för
Funktionsstöd
Nämnden för Förskola
& Grundskola

Byggnadsnämnden gör ingen barnkonsekvensanalys vid handläggning av
ärenden.
Nämnden för Fritid & Folkhälsa har en fast punkt på kallelsen som heter
"Barnkonsekvens av behandlade beslutsärenden". Där svarar nämnden på
frågorna om besluten är för barnets bästa och om något barn har hörts i
frågan, men inget särskilt utredningsarbete görs inför besluten.
I nämnden för Funktionsstöd görs ingen uppföljning eller
konsekvensanalys av barnperspektivet på regelbunden basis.
Vid lokalplanering och inför större ombyggnationer ger Förskola &
Grundskola Kultur & Fritid i uppdrag att genomföra barnkonsekvensanalys
inför planeringen av lokaler och rastgårdar.
Vid större projekt så gör man en barnkonsekvensanalys samt att ganska
många elever tillfrågas vid dessa projekt. Vid mindre ombyggnationer
brukar dock inte något göras.
Cheferna på förvaltningen gör barnkonsekvensanalys regelbundet, men i
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Nämnden för
Gymnasium &
Arbetsmarknad

nämndens arbete jobbar man inte så mycket med barnkonsekvensanalys.
I nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad görs ingen uppföljning eller
konsekvensanalys av barnperspektivet på regelbunden basis.

Nämnden för Individ &
Familjeomsorg

I nämnden för Individ & Familjeomsorg görs ingen uppföljning eller
konsekvensanalys av barnperspektivet på regelbunden basis. Endast när det
avser individärenden.

Kommunstyrelsen

I kommunstyrelsen görs ingen uppföljning eller konsekvensanalys av
barnperspektivet på regelbunden basis.

Nämnden för Kultur &
Turism

Nämnden för Kultur & Turism gör ingen analys över sina ärenden.

Nämnden för Miljö &
Hälsoskydd

I Nämnden för Miljö & Hälsoskydd görs ingen uppföljning eller
konsekvensanalys av barnperspektivet på regelbunden basis.

Nämnden för Service

Valnämnd

Nämnden för Service har barnkonsekvensanalyser som en stående punkt på
sammanträdena. Nämndsekreteraren skriver fram tjänsteskrivelse för detta,
men utan förankring i hur besluten arbetats fram.
Nämnden för Teknik har tidigare haft en rutin att i slutet av varje
nämndsmöte värdera om barnperspektivet var beaktat och om barn varit
tillfrågade i de ärenden som direkt påverkade dem. Detta ansågs dock vara
för sent och inte ge någon större effekt. Därför genomförs nu istället en
analys tidigt i process/projekt för att säkerställa att barnperspektivet
beaktas. Barn tillfrågas och är delaktiga på olika sätt i de projekt som
förvaltningen genomför t ex via sociala medier, med samarbete med skolor
etc.
Inte aktuellt.

Nämnden för Vård &
Omsorg

I nämnden för Vård & Omsorg görs ingen uppföljning eller
konsekvensanalys av barnperspektivet på regelbunden basis.

Nämnden för Teknik

Överförmyndarnämnden Inte aktuellt.
Kungsbacka kommun har även en utvecklare för barnkonventionen som är anställd på förvaltningen
för Kultur & Fritid. Förvaltningen för Kultur & Fritid planerar för nuvarande en uppstart av ett
kommunövergripande arbete med barnkonsekvensanalys, eller prövning av barnets bästa som det även
kan kallas. Chefer och politiker kommer att få utbildning för att kunna efterfråga relevanta underlag
och utvalda medarbetare på förvaltningarna kommer att få nödvändig kunskap och praktisk träning för
att kunna leverera dessa underlag. Arbetet med barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa är ett
långsiktigt arbete som kommer att starta med fokus på tjänstesektorn under hösten 2018 och riktas till
förtroendevalda när de nya nämnderna är på plats 2019. Utvecklare för barnkonventionen framhåller
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också att barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa är ett systemiskt utredningsarbete som
handlar om att ta fram underlag för att kunna bedöma vad som är barnets bästa inför varje beslut och
sedan väga detta mot andra behov. Det kan därför inte avgöras vid sittande möte.
På en nationell nivå fattade riksdagen också den 13 juni beslut om att inkorporera konventionen om
barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Detta kommer också påverka hur Kungsbacka
kommun arbetar med barnkonsekvensanalyser. Med anledning av att det händer mycket inom området,
både i Kungsbacka kommun och nationellt, är därför förslaget att anse motionen besvarad.

Jenni Hermansson
Kommunsekreterare/utvecklare

miljöpartiet ~
CJegröna ~
Motion
Barnkonsekve nsanalyser
Utifrån att en motion om utbildningar om barnkonsekvensanalyser anses besvarad tycker
Miljöpartiet de gröna att det är av yttersta vikt att konsekvensanalyser för barn görs. Detta
för att sä kerställa långsiktiga beslut som är hållbara för kommande generationer och för att
säkerställ a att barnkonventionen efterlevs. Av oss politiker krävs att vi efterfrågar och får
beslutsunderlag där ba rnens bästa är utrett och motiverat. l vissa nämnder sker detta idag
men konse kvensa nalyser behöver göras i hela den politiska organisationen .
M iljöpartiet de gröna yrka r dä rför att :

- alla nämnder och styrelser i Kungsbacka kommun gör en barnkonsekvensanalys vid varje
möte under ett år och utvärderar hur arbetssättet fungera r.
-alla nämnder och styrelser får hjä lp av tjänst eperson, med erfarenhet av
barnkonsekvensanalyser, att utveckla arbetet.
-alla nämnder och styrelser, om den egna utvärderingen skulle visa att arbetssättet med
konsekvensanalys vid varje möte inte är ett bra sätt, istället ser t ill att barnkonventionen
efterlevs på något annat sätt.

Miljöpartiet de gröna

2017-12-12
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