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Stadsbyggnadsnämnden
Datum

2021-03-15

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SBN-2021-90

Revisorskollegiet

Remiss - Granskning: Barnkonventionen, SR-2020-87
SR-2020-87

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Revisorskollegiet har granskat hur Barnkonventionen (som i januari 2020 blev en svensk lag)
har implementerats i stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Revisorskollegiets bedömer att
stadsbyggnadsnämnden inte fullt ut säkerställt att barnkonventionen tillämpas i verksamheten. Stadsbyggnadsnämnden anser bedömningen i huvudsak vara korrekt, men har sedan
granskningen framtagit rutiner för hur barnrättsperspektivet ska implementeras i verksamheten. De övriga insatser som revisorskollegiet föreslår kommer vara arbetsinsatser som genomförs under 2021.
Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden har tagit del av revisorskollegiets granskning av hur Barnkonventionen (som januari 2020 blev en svensk lag) har implementerats i stadsbyggnadsnämndens
verksamhet. Revisorskollegiets bedömning var att stadsbyggnadsnämnden inte fullt ut säkerställt att barnkonventionen tillämpas i verksamheten. Stadsbyggnadsnämnden anser bedömningen vara korrekt, men vill påpeka att nämnden vid tidpunkten för granskningen vid hösten 2020 hade ett pågående arbete med att ta fram nya rutiner för att integrera barnrättsperspektivet i verksamheten. Dessa riktlinjer har nu färdigställts och stadsbyggnadsnämnden har
därmed påtagligt förtydligat hur barnrättsperspektivet ska tillämpas i verksamheten. Vad gäller övriga synpunkter från revisorskollegiet så pågår arbete för att adressera dem under 2021
(se kommentarer om specifika insatser nedan).
Integrationen av Barnkonventionen som svensk lag och hur den ska tolkas, appliceras och
vägas mot andra lagar inom fält som stadsbyggnad är en pågående process. Implementeringen behöver utredas vidare (flera sådana nationella utredningar pågår i skrivande stund) och
juridisk praxis behöver växa fram. Stadsbyggnadsnämnden ber därför om en viss förståelse
över att barnkonventionen inte fullt ut har integrerats i verksamhetens alla styrdokument och
processer.
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Revisionskollegiets rekommendationer till stadsbyggnadsnämnden:
Organisation
— Se över förutsättningarna så att barnrättssamordnaren kan bedriva ett
ändamålsenligt arbete (omfattning på uppdraget och syftet med rollen).
Stadsbyggnadsnämndens kommentar: Stadsbyggnadsnämndens samordnare bedöms ha
rimliga möjligheter att genomföra sitt arbete.
Styrande dokument
— Säkerställa att det finns styrande dokument som ger riktlinjer/rutiner för nämndens
arbete med att tillvarata barnets rättigheter.
Stadsbyggnadsnämndens kommentar: De rutiner för barnrättsarbetet som togs fram under 2020 bedöms säkerställa detta.
Kompetens/utbildning
— Inventera behovet av kompetenshöjande insatser inom området och hur barnkonventionen och barnrättsperspektivet ska tillämpas i praktiken samt lyfta frågan till kommunstyrelsen om behovet av kommunövergripande utbildningsinsatser.
Stadsbyggnadsnämndens kommentar: Stadsbyggnadsnämnden instämmer i behovet av
en ökad kompetens kring konventionen bland förvaltningens medarbetare. En utbildning i
barnkonventionen planeras hållas under våren 2021.
Kompetensen kring hur barnrättsperspektivet och barnperspektivet ska tillämpas inom ramen för stadsbyggnadsnämndens verksamhet är en löpande utvecklingsfråga. Ständigt lärande och utvärdering krävs i frågan liksom för övriga sociala perspektiv.
Budget- och målarbetet
— Fastställa tydliga och uppföljningsbara mål som säkerställer att barnkonventionen
tillämpas och barnets rättigheter tillgodoses.
— Formalisera och systematisera arbetet inklusive metodstöd/styrande dokument för
att säkerställa att barnrättsperspektivet tillämpas i nämndens verksamhets- och
beslutsprocesser som berör barn.
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Stadsbyggnadsnämndens kommentar: Denna aspekt av barnrättsintegreringen hann inte
genomföras under 2020. Ett arbete för att integrera barnkonventionen i målstruktur och
styrdokument kommer utföras under 2021.
Uppföljning av den årliga uppföljningen av utvecklingsplanen
— Säkerställa att nämnden tar del av den årliga uppföljningen som sker av
utvecklingsplanen på kommunövergripande nivå och utifrån det utarbetar former för
att följa upp arbetet i nämnden.
Stadsbyggnadsnämndens kommentar: Nämnden kommer informeras när uppföljningen
av utvecklingsplanen sker.
Indikatorer
— Utveckla uppföljningen av de indikatorer som tagits fram för nämndens verksamhet
som berör barnkonventionen och barnrättsperspektivet.
Stadsbyggnadsnämndens kommentar: Lämpliga indikatorer för att bevaka barnrättsperspektivet kommer tas fram under 2021.
ordförande

Namn Namn
sekreterare

Namn Namn
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

