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Motion om att inrätta en egen lokal Barnombudstmm
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Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige
beslutar:
- Att Sundsvalls kommun inrättar en egen lokal Barnombudsman.

Bakgrund
Vi politiker har ansvar för att säkerställa att alla människors rättigheter respekteras. Barn och unga har
tyvärr ofta få möjligheter att komma till tals. Enligt bamkonventionen ska inget barn diskrimineras och
alla barn ges möjlighet till inflytande och delaktighet. I beslutsprocesser är barns röster ofta
frånvarande, strukturer för hur barns rättigheter ska stärkas saknas ibland helt eller måste tydliggöras.
Genom ett lokalt barn- och ungdornsombud, en Barnombudsman kan barn och ungas rätt till inflytande
och delaktighet stärkas.
Av landets alla kommuner har bara en handfulllokala barn- och ungdomsombud trots att regeringen
redan 2003 uppmanade kommuner och landsting att satsa på lokala ombud. Simrishamns kommun är en
av dessa föregångare och kan tjäna som en god förebild för Sundsvalls kommun.
http://www.simrishamn.se/barnom
budsmannen
Den 13 juni i år beslutade riksdagen att göra bamkonventionen till svensk lag som träder i kraft den 1
januari 2020. Det är ett avgörande beslut och ett stort steg som kommer att göra stor skillnad för barn,
särskilt för barn i utsatta situationer. Så skriver t.f. barnombudsman Anna Karin Hildingson Boqvist;
Reformen har många fördelar:
- En lag kan direkt tillämpas av domstolar och myndigheter.
- Bamrättslagen kommer att bidra till att barn ses som rättighetsbärare.
- Luckor som finns i lagstiftningen kan täppas till.
- Bamrättslagen får företräde framför förordningar och myndighetsföreskrifter.
Ett viktigt arbete ligger nu framför oss i kommunen med att implementera och förbereda för lagens
ikraftträdande. Ett kunskapslyft om barnets rättigheter kommer att krävas inom kommunen. Strukturer,
regler och rutiner ses över. Samverkan mellan olika aktörer byggas upp eller byggas ut, mm.
Därför föreslår Miljöpartiet en lokal Barnombudsman liknande den som finns i Simrishamns kommun
för att hålla i och samordna arbetet. Hen blir även en naturlig kontaktyta mot den statliga myndigheten
Barnombudsmannen.
Den lokala barnombudsmannen bör lämpligen placeras under kommunstyrelsen.
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Miljöpartiet de gröna i Sundsvall genom
Angel Villaverde, gruppledare

