
 

 

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-09-24   

Kommunfullmäktige 
 

    Dnr KS-2018-658 

§ 115. Svar på motion från Åsa Lindstrand (-) om politiskt 
obunden barnombudsman 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till yttranden från 

nämnderna. (Bilaga 3) 

Styrgruppen ”Ungas välbefinnande” ges ett tydligt uppdrag utifrån motionen och införandet 

av FN:s konvention om barnets rättigheter i svensk lag från 2020-01-01. I uppdraget ska ingå 

att ta fram förslag till en kommunövergripande policy för hur barnkonventionen ska 

förverkligas i praktiken och implementeras i kommunens alla förvaltningar samt hur arbetet 

ska utvärderas. Rutinen för barnkonsekvensanalyser behöver ses över och tydliggöras så att 

det tydligt framgår att barn/ungdomar ska tillfrågas i en barnkonsekvensanalys. Styrgruppen 

”Ungas välbefinnande” föreslås kontaktas i rollen som remissgrupp. Barn- och utbildnings-

nämnden föreslår också att det i kommunens bokslut ska redovisas på vilka sätt barn- och 

ungas intressen har tagits till vara. 

Ärendebeskrivning 
Åsa Lindstrand (-) yrkar i motion daterad 2018-09-20: 

− att Östhammars kommun anställer en politiskt obunden barnombudsman, som bevakar 

barn och ungas intressen. Barnombudsmannen ska utforma en övergripande policy för 

hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska utvärderas 

− att det i kommunens bokslut redovisas på vilka sätt barn och ungas intressen tagits om 

hand 

− att den kommunala barnombudsmannen ges mandat att utreda individuella klagomål 

samt gruppklagomål från barn och unga 

− att barn och unga kontaktas i rollen som remissgrupp samtidigt som vuxna ges 

möjlighet att ge respons på t.ex. detaljplaner 

Beslutsunderlag 
− Motion 

− Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2019-01-31, § 12 



 

 

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-09-24   

Kommunfullmäktige 
 

− Yttrande från kultur- och fritidsnämnden 2019-04-11, § 17 

− Yttrande från socialnämnden 2019-02-06, § 24  

− Yttrande från bygg- och miljönämnden 2019-08-28, § 117 

Ärendets behandling 
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2018-09-25, § 89 och remitterades till 

kommunstyrelsen för beredning. Yttranden från nämnderna har begärts. Barn- och 

utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har lämnat yttranden. 

Bygg- och miljönämnden bereder sitt yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått ta del av bygg- och miljönämndens arbetsutskotts 

förslag till yttrande. 

Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Julia Carlström (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Julia Carlström (L) yrkar på följande tillägg (sista stycket i barn- och utbildningsnämndens 

yttrande): ”Att styrgruppen ”Ungas välbefinnande” ges ett tydligt uppdrag utifrån motionen 

och införandet av FN:s konvention om barnets rättigheter i svensk lag från 2020-01-01. I 

uppdraget ska ingå att ta fram förslag till en kommunövergripande policy för hur 

barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och implementeras i kommunens alla 

förvaltningar samt hur arbetet ska utvärderas. Rutinen för barnkonsekvensanalyser behöver 

ses över och tydliggöras så att det tydligt framgår att barn/ungdomar ska tillfrågas i en 

barnkonsekvensanalys. Styrgruppen ”Ungas välbefinnande” föreslås kontaktas i rollen som 

remissgrupp. Barn- och utbildningsnämnden föreslår också att det i kommunens bokslut ska 

redovisas på vilka sätt barn- och ungas intressen har tagits till vara.” 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet och finner 

att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag och Julia Carlströms (L) 

tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 
− Åsa Lindstrand (-) 

− Webbredaktör, publicering på webbplats under motioner  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-01-31  8 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

    Dnr BUN-2019-004 

 Motion om politiskt obunden barnombudsman § 12.

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden tycker att förslaget är bra men anser att det i rådande 
budgetläge inte finns utrymme för en anställning som Barnombudsman utifrån den 
beskrivningen som görs i motionen. Barn- och utbildningsnämnden anser att Östhammars 
kommun kan tillgodose behovet av en barnombudsman på andra sätt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att styrgruppen ”Ungas välbefinnande” ges ett tydligt 
uppdrag utifrån motionen och införandet av FN:s konvention om barnets rättigheter i svensk 
lag från 2020-01-01. I uppdraget ska ingå att ta fram förslag till en kommunövergripande 
policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och implementeras i kommunens 
alla förvaltningar samt hur arbetet ska utvärderas. Rutinen för barnkonsekvensanalyser 
behöver ses över och tydliggöras så att det tydligt framgår att barn/ungdomar ska tillfrågas i 
en barnkonsekvensanalys. Styrgruppen ”Ungas välbefinnande” föreslås kontaktas i rollen som 
remissgrupp. Barn- och utbildningsnämnden föreslår också att det i kommunens bokslut ska 
redovisas på vilka sätt barn- och ungas intressen har tagits till vara. 
 

Ärendebeskrivning 
Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion som bland annat Barn- och utbildningsnämnden ska 
yttra sig över. Yttrandet ska avse nämndens perspektiv. I motionen yrkas: 

 att Östhammars kommun anställer en politiskt obunden barnombudsman, som bevakar 
barn och ungas intressen. Barnombudsmannen ska utforma en övergripande policy för 
hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska utvärderas 

 att det i kommunens bokslut redovisas på vilka sätt barn och ungas intressen tagits om 
hand 

 att den kommunala barnombudsmannen ges mandat att utreda individuella klagomål 
samt gruppklagomål från barn och unga 

 att barn och unga kontaktas i rollen som remissgrupp, samtidigt som vuxna ges 
möjlighet att ge respons på t.ex. detaljplaner. 
 

Beslutsunderlag 

 Motion om politiskt obunden barnombudsman 
 Förslag till yttrande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-01-31  9 (17) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Yttrande 

Datum Dnr Sid 
2019-01-31 BUN-2019-004 1 (2) 

Barn- och utbildningsnämnden 
      

Motion om politiskt obunden barnombudsman: Yttrande 
 

Motionens yrkande 

Åsa Lindstrand (-) yrkar: 
- att Östhammars kommun anställer en politiskt obunden barnombudsman, som bevakar barn 
och ungas intressen. Barnombudsmannen ska utforma en övergripande policy för hur 
barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska utvärderas 
- att det i kommunens bokslut redovisas på vilka sätt barn och ungas intressen tagits om hand 
- att den kommunala barnombudsmannen ges mandat att utreda individuella klagomål samt 
gruppklagomål från barn och unga 
- att barn och unga kontaktas i rollen som remissgrupp samtidigt som vuxna ges möjlighet att 
ge respons på t.ex. detaljplaner 
 
Bakgrund 
 
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett konstant arbete för att stärka barns 
rättigheter och för att hjälpa och stötta barn på bästa sätt. Barn och ungas rättigheter är väl 
reglerade i skollag, diskrimineringslag, läroplan och förordningar. I Östhammars kommun 
finns sedan 2014 en barnkonsekvensanalys och checklista som ska användas inför politiska 
beslutsärenden, även de som inte berör barn.  En styrgrupp med representanter från samtliga 
förvaltningar finns för att driva arbetet, kring ungas välbefinnande och samordna de insatser 
som görs inom de olika förvaltningarna. Strategienheten leder och koordinerar arbetet.  
 
Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Östhammars 
kommun kommer då att ställas inför nya utmaningar som kräver särskilda kunskaper och 
barnkonventionens innehåll och tillämpning. För barn, menar regeringen, att en inkorporering 
från konventionstext till svensk lag kommer att förtydliga att barnets rättigheter ska tillämpas 
och säkerställas på alla nivåer. Regeringen menar även, enligt Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), att en inkorporering kommer att bidra till att förverkliga både det 
jämställdhetspolitiska målet och det integrationspolitiska målet. Jämställdhetspolitiken 
innefattar även flickor och pojkar och barnrättsperspektivet är en viktig aspekt i 
genomförandet. Inkorporeringen beräknas bidra till att förtydliga att skyddet av barnets 
rättigheter ska säkerställas på alla nivåer. Det vill säga att barn kommer att få sina rättigheter 
tillgodosedda i högre utsträckning än idag. SKL har tagit fram förslag på hur vi som arbetar 
med barnets rättigheter i kommuner, landsting och regioner kan förbereda oss dels utifrån 
SKL:s erfarenheter från lokalt och regionalt barnrättsarbete i form av ett antal 
framgångsfaktorer dels genom nycklar för uppföljning av barnrättsarbetet. 
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Yttrande 

Datum Dnr Sid 
2019-01-31 BUN-2019-004 2 (2) 

Barn- och utbildningsnämnden 
      

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden tycker att förslaget är bra men anser att det i rådande 
budgetläge inte finns utrymme för en anställning som Barnombudsman utifrån den 
beskrivningen som görs i motionen. Barn- och utbildningsnämnden anser att Östhammars 
kommun kan tillgodose behovet av en barnombudsman på andra sätt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att styrgruppen ”Ungas välbefinnande” ges ett tydligt 
uppdrag utifrån motionen och införandet av FN:s konvention om barnets rättigheter i svensk 
lag från 2020-01-01. I uppdraget ska ingå att ta fram förslag till en kommunövergripande 
policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och implementeras i kommunens 
alla förvaltningar samt hur arbetet ska utvärderas. Rutinen för barnkonsekvensanalyser 
behöver ses över och tydliggöras så att det tydligt framgår att barn/ungdomar ska tillfrågas i 
en barnkonsekvensanalys. Styrgruppen ”Ungas välbefinnande” föreslås kontaktas i rollen som 
remissgrupp. Barn- och utbildningsnämnden föreslår också att det i kommunens bokslut ska 
redovisas på vilka sätt barn- och ungas intressen har tagits till vara. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL-UTDRAG 

Sammanträdesdatum  Sid 

2019-04-11  7 (25) 

Kultur- och fritidsnämnd 
 

Dnr KFN-2019-71 

§ 17. Yttrande angående motion om politiskt obunden 

barnombudsman 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:  

Kultur- och fritidsnämnden ser att funktionen barnombudsman i den form som föreslås i 

motionen skulle kunna vara en samverkanspart i frågor som rör barns och ungdomars 

inflytande. Funktionen skulle såsom ombudsman i så fall lämpligast vara placerad centralt, 

direkt under kommundirektören. Kultur- och fritidsnämnden har i dagsläget inte resurser att 

ansvara för en sådan. Den nationella barnombudsmannen täcker många av de behov som 

efterfrågas i motionen, och en ombudsman på lokal nivå är ingen skyldighet. Kultur- och 

fritidsnämnden arbetar redan med enkätunderlag, ungdomsråd, styrgrupp för ungas 

välbefinnande mm, och planerar att jobba särskilt med att implementera barnkonventionen på 

andra sätt än genom en ombudsman, och avstyrker därför förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en politisk obunden 

barnombudsman. Hon föreslår att barnombudsmannen ska ha till uppgift att bland annat 

bevaka barn och ungas intressen samt att utreda barn och ungas klagomål på verksamheten. 

Beslutsunderlag  
Motion 

Beslutet skickas till  

- Kommunstyrelsen 

- Kultur- och fritidschef Elin Dahm  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-02-06  11 (19) 

Socialnämnden 
 

 

    Dnr SN-2018-269 Dpl 719 
 

§ 24. Yttrande angående politisk obunden barnombudsman 
 

Socialnämndens beslut  
 
Förslag till yttrande antas och överlämnas till kommunstyrelsen.(Bilaga 4) 
 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till att behovet redan är 
tillgodosett.  
 

Ärendebeskrivning 
Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en politisk obunden 
barnombudsman. Socialnämnden har tidigare beslutat att inte ingå en överenskommelse med 
BOU (Barnombudet i Uppsala län) som är en ideell förening med syfte att bl.a. ge råd och 
stöd till barn och unga och bevaka barns intresse. 
 
Socialnämnden erbjöds möjlighet att yttra sig över motionen. 
 

Beslutsunderlag 
- Motion angående politiskt obunden barnombudsman 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Utredare Oskar Johansson föredrar ärendet.  
 

Yrkanden 
Ordförande Lisa Norén (S) yrkar på ett tillägg i beslutsformulering enligt nedan:  
Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till att behovet redan är 
tillgodosett.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer propositionen på yrkande och finner att socialnämnden beslutar att bifalla 
tillägget i beslutsformuleringen.  
 

Protokollsanteckning 
I ärendet yttrar sig Ingeborg Sevastik (V), Caroline Schnell (S), Julia Andersson (L), Anna-
Lena Söderblom (M).  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-02-06  12 (19) 

Socialnämnden 
 

 

Beslutet skickas till 
Socialchef Håkan Dahlqvist 
Utredare Oskar Johansson 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Datum Dnr Sid 
2018-12-11 1 (2) 

Socialförvaltningen 
Oskar Johansson 

Socialnämnden 

Yttrande angående motion om politisk obunden barn-
ombudsman 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Yttrandet antas och överlämnas till Kommunstyrelsen 

Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Socialttjänstens verksamhet finns flera möjligheter att få hjälp för barn och 
unga. Kommunen erbjuder möjlighet för medborgare att lämna medborgarför-
slag och att ställa frågor till politiker. Barnombudsmannen har på nationell nivå 
ansvar för flera av de frågor som motionären vill ge en lokal barnombudsman. 
Att ha en lokal barnombudsman är inget skyldighet och de flesta kommuner job-
bar med frågorna på andra sätt. Socialnämnden anser att barn och ungas rättig-
heter kan tillvaratas genom det arbete som redan bedrivs av kommunen och 
andra aktörer, därför avstyrker socialnämnden förslaget.  

Bakgrund 
Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en politisk 
obunden barnombudsman. Hon föreslår att barnombudsmannen ska ha till upp-
gift att bland annat bevaka barn och ungas intressen samt att utreda barn och 
ungas klagomål på verksamheten.  

Arbetet med Barn och Unga i Östhammars kommun 
Barn och unga och som far illa kan själva vända sig till Socialtjänsten och all-
mänheten kan inkomma med en orosanmälan. När socialtjänsten får kännedom 
om missförhållande startas en utredning för att undersöka om det finns behov av 
en insats. Den som anser sig felbehandlat av kommunen genom myndighetsbe-
slut har möjlighet att överklaga beslutet för prövning i domstol, denna rättighet 
innefattar också barn och unga. Genom myndigheternas serviceskyldighet finns 
krav på kommunen att efter behov hjälpa den enskilda att tillvarata sina intres-
sen. Den enskilde kan ställa frågor till berörd handläggare eller genom Östham-
mar Direkt. För den som vill göra sin röst hörd går det att lämna synpunkter ge-
nom kommunens synpunktshantering och genom att lämna in en medborgarmot-
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ion. Det finns också möjligheter till att ställa en fråga till politiker genom kom-
munens hemsida. Dessa verktyg ger medborgarna inklusive barn och unga möj-
lighet att såväl göra sin röst hörd som att i myndighetsbeslut få upprättelse när 
någon felaktigt har missgynnats av ett myndighetsbeslut.  

Andra aktörers arbete 
De flesta kommuner organiserar arbetet med barn och unga på andra sätt även 
om det finns ett fåtal kommuner som har beslutat att inrätta en sådan tjänst. En-
ligt BOiU (Barnombudet i Uppsala län) så finns det 17 lokala barnombudsmän i 
Sverige varav fem är fristående medan övriga drivs i offentlig regi. 

Nämnden har tidigare beslutat att inte ingå en överenskommelse med BOiU 
(Barnombudet i Uppsala län) som är en ideell förening med syfte att bl.a. ge råd 
och stöd till barn och unga och bevaka barns intresse. Föreningen är fristående 
från kommunen men får sitt huvudsakliga ekonomiskt stöd från Region Uppsala 
och Uppsala kommun. I yttrandet Socialförvaltningen lämnade i ärendet konsta-
terades att ungdomars möjligheter till inflytande kan uppnås på andra sätt.  

Enligt lag (1993:335) om Barnombudsman har barnombudsmannen till uppdrag 
att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån Sveriges åtagande 
genom barnkonventionen. Flera av de uppgifter som motionären anser ska ligga 
på tjänsteinnehavaren kan därför istället hanteras på nationell nivå av myndig-
heten barnombudsmannen. Några krav på kommuner att tillhandhålla en sådan 
tjänst finns inte. Vidare är nämndens uppfattning att svensk lagstiftning i stor ut-
sträckning ger ett likvärdigt skydd som barnkonventionen. Genom att följa 
svensk lagstiftning beaktas barn och ungas rättigheter och när barnkonventionen 
inkorporeras i svensk lagstiftning den 1 januari 2020 kommer den att bli sty-
rande för förvaltningens arbete.  

Barnombudsmannen har i uppdrag att bevaka barnens intresse och efterlevnaden 
av barnkonventionen. Myndigheten har också möjlighet att kalla till sig kommu-
ner eller att ställa frågor. Således finns det en möjlighet för Barnombudsmannen 
att följa upp arbetet i Östhammars kommun. Den granskningen som skulle göras 
av en lokal barnombudsman är således möjlig för Barnombudsmannen att göra. 

För stöd kring barn och ungas hälsa går det att vända sig till Socialförvaltningen, 
Elevhälsan samt till Barn- och ungdomspsykiatrin.  

Underlag1 
Motion dnr SN-2018-269:1 

Beslutet skickas till 
Socialchef Håkan Dahlqvist 
Utredare Oskar Johansson 
Kommunstyrelsen  

1 För att ta del av fullständiga underlag: kontakta socialförvaltningens registrator 
socialnamnden@osthammar.se  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-08-28  7 (51) 

Bygg- och miljönämnden 
 

 Kommunstyrelsen 
 
 
 

 BMN-2018-2944 

§ 117. Motion om politisk obunden barnombudsman  
 
Yttrande 
Bygg- och miljönämndens verksamhet ansluter sig till kommunens arbete med 
implementeringen av barnkonventionen. Vi gör det idag genom att delta i den arbetsgrupp 
som tillsatts och vi gör det genom att remittera detaljplaner till ungdomsrådet. 
 
Nämnden delar förslagskrivarens angelägenhet att nå längre när det gäller barn- och ungas 
delaktighet och möjlighet att påverka. Vi vill därför aktivt driva på arbetet med att identifiera 
och prova nya vägar i syfte att involvera nya målgrupper – inte minst i planeringsarbetet. 
Detta gäller förstås även översiktsplanearbetet (som Samhällsbyggnadsförvaltningen 
genomför på uppdrag av Kommunstyrelsen). 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion från september 2018 lyfts frågan om kommunens insatser och ansvar kopplat till 
FN:s konvention om barnets rättigheter. 
   I juni 2018 röstade riksdagen igenom regeringens förslag om att göra FN-konventionen till 
svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
   Inför detta har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsatts för att identifiera vad 
kommunen behöver göra för att bättre möta upp de rättigheter som följer av konventionen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har erfarenhet av att sedan tidigare arbeta med barn och unga 
bland annat planprocessen. För att ytterligare utveckla detta deltar förvaltningen aktivt i 
arbetsgruppens arbete. 
______ 
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