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Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmäktige att utifrån
motionen ”Förstärk barnens rätt” KS 2019/210, att med berörda nämnder ta fram
ett förslag på omfattning och finansiering av ett samarbetsavtal med Barnombudet i
Uppsala Län (BOiU), där utgångspunkten är att kommunens totala kostnader för
arbete inom barnrätt inte ökar.
Om ärendets beredning
Ärendet har beretts med berörda förvaltningar. En kommungemensam arbetsgrupp
(arbetsgruppen) har bildats för att tillsammans och var för sig säkerställa att
barnkonventionen implementeras i verksamheterna och kartlägga behoven på
förvaltningarna.
Behov av samarbete med externt stöd
Kommunledningsförvaltningen ser att behovet av utbildningsinsatser är olika på
förvaltningarna. En del arbetar direkt med barnen och en del arbetar indirekt med
barnen. Förvaltningarna i Enköpings kommun gör inte barnkonsekvensanalyser i
ordets rätta bemärkelse, där förvaltningen som en del av ett beslutsunderlag gör
en prövning av barnets bästa i ärenden som rör barn, direkt eller indirekt.
Det finns idag stor kunskap inom delar av organisationen om tillämpningen av
barnkonventionen. Andra delar av organisationen ser ett behov av kompetens som
i dagsläget inte finns i den egna förvaltningen. Kommunledningsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Upplevelseförvaltningen har uttryckt behov av
kompetenshöjande insatser framför allt med struktur och metod. Dessa insatser
bedöms nödvändiga för att genomföra en fullskalig implementering på samtliga
förvaltningar.
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Kostnader
En förutsättning för uppdraget är att kostnader för arbetet med barnrätt inte ökar.
Det har inte varit möjligt att fastställa kommunens faktiska totala kostnader för
arbete inom barnrätt då det saknas särskild redovisning för denna typ av aktiviteter
och eftersom ett flertal av förvaltningarna har myndighetsutövning där
barnperspektivet vägs in i beslut.
Enköpings kommun har fått kostnadsförslag från BOiU på olika typer av program
som löper över ett år, flera år och enstaka insatser.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Ett samarbete med BOiU kommer innebära ökade kostnader för kommunen och
kan aldrig helt ersätta det interna arbetet. Det går inte att möta förutsättningen om
kostnadsneutralitet varför ett långsiktigt samarbete med BoiU inte bör inledas.
Det kan konstateras att förvaltningar arbetar olika för att öka kompetensen inom
barnrätt och att skapa strukturer som exempelvis barnkonsekvensanalyser att
arbeta i. Bedömningen är att det inte går att ersätta kommunens egna arbete med
implementeringen av barnrättskonventionen utan ska just ses som ett stöd till
kommunens tjänstemän. De frågor där det primärt behövs stöd och som av
arbetsgruppen har prioriterats är av typen långsiktigt strategiskt arbete som
omfattar barnrättsmedvetna beslutsunderlag samt vissa utbildningar för politiker
där målgruppen i första hand bör vara kommunfullmäktige.
Mot bakgrund av ovan föreslår Kommunledningsförvaltningen därför att de
förvaltningar som är i behov av externt stöd tillsammans avropar detta från BoiU för
strategiskt barnrättsarbete och att kostnaderna fördelas lika mellan förvaltningarna.
Vad gäller politikerutbildning finns utrymme i kommunfullmäktiges budget varför en
utbildning skulle kunna genomföras under året.
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