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Barnrättsforum Skåne – att stärka barnets rättigheter

Bakgrund
Den 1 december 2010 godkände riksdagen den strategi som regeringen föreslog i
propositionen ”Strategi för att stärka barnets rättigheter” (prop.2009/10:232).
Strategin vänder sig till riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och
kommuner och syftar till att stärka barnets rättigheter på både statlig och kommunal
nivå.
Som en del av strategin har regeringen och SKL ingått en särskild överenskommelse
som innebär att kommuner, landsting och regioner ska intensifiera och utveckla
arbetet med barnets rättigheter enligt barnkonventionen, inom alla verksamheter som
rör barn och unga. Ett beslut i fullmäktige om att tillämpa barnkonventionens artiklar
i alla verksamheter är en viktig och pådrivande faktor för att ge arbetet full kraft. Ett
sådant beslut är både tongivande och vägledande för såväl chefer som medarbetare i
verksamheterna. Överenskommelsen och strategin för barnets rättigheter bygger
bland annat på principerna om att beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och
utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv och att beslutsfattare och relevanta
yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter samt omsätta dessa i berörda
verksamheter.
Kommunförbundet Skåne har tagit initiativ till att starta upp en etablering av ett
regionalt barnrättsforum för att stärka genomförandet av arbetet med barnets
rättigheter i Skåne - Barnrättsforum Skåne. Planerings- och förankringsprocessen har
startat med representanter från Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Malmö
högskola, i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Flera
aktörer kommer att involveras efter hand.
Mål
Att få en politisk förankring och politiska beslut för arbete med att stärka barnets
rättigheter i verksamheter inom kommuner, landsting och regioner.
Syfte
Att stärka genomförandet av arbetet med barnets rättigheter i Skåne. Arbetet ska
integreras i ordinarie verksamheter och planeras långsiktigt.
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Målgrupp
Ledande politiker och tjänstemän (på olika nivåer) och personal som direkt möter
barn. I den mån barn och unga ska ses som en målgrupp sker det via kontakter med
personal i verksamheter.
Preliminär processplan 2011-2013
Hösten 2011: planering mellan SKL och regionala aktörer inom Barnrättsforum
Skåne, gällande regionala konferenser och utbildning av regionala utbildare kring
barnkonventionen och dess genomförande. (Planeringsmöte den 17 nov i Malmö.)
Våren 2012: utbildning av regionala utbildare i SKL`s regi i Skåne (totalt 30
utbildningsplatser för Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och Malmö
högskola) och en regional konferens i samverkan med SKL.
2012-2013: de regionala utbildarna utbildar kontaktpersoner/barnkonventionspiloter
ute i kommuner och verksamheter, som sedan i sin tur utbildar och tar ansvar för
arbetet på lokal nivå.
Förslag på överenskommelse mellan SKL och Barnrättsforum Skåne
SKL söker samverkan med lokala och regionala aktörer som planerar för konferenser
under 2012. Syftet med konferenserna är att manifestera handlingsplanen för att
stärka implementeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter i kommuner,
landsting och regioner.
SKL kommer att pröva ett utbildningskoncept med regionala utbildare i några
kommuner och landsting, kring konventionen och dess genomförande.
Utbildningarna kommer även att innehålla konkreta exempel utifrån olika
verksamhetsområden och beskriva hur konventionen kan tillämpas i praktiken.
Syftet med kompetensutvecklingen är att stärka strategiska personer i kommuner och
landsting så att implementeringstakten ökar.
SKL står för kunskap och kompetens, samverkan på lång sikt och själva
utbildningarna av regionala utbildare (utbildningspaket fördelat på 5-6 tillfällen.)
Barnrättsforum Skåne står för politisk förankring (inom sina respektive
organisationer) och en långsiktigt hållbar struktur för utveckling och spridning av
kunskap på lokal och regional nivå.
Barnrättsforum Skåne blir en regional plattform för arbetet med att stärka
genomförandet av barnets rättigheter, genom att samordna, stödja och utveckla
arbetet i Skåne. Länk mellan nationell – regional - lokal nivå.
Preliminär budget 2012-2013
SKL står för kostnaderna för själva utbildningen av regionala utbildare (totalt 30
platser) och utbildningstillfällena förläggs till Skåne.
Kommunförbundet Skåne står för lön och reseersättning till de som utbildas inom
vår organisation (4-5 platser), samt för utbildningsinsatser i kommunerna.
Beräknad lönekostnad för utbildning av 4-5 regionala utbildare

60.000:-

Övriga kostnader (resor, litteratur, spridning av information etc)

10.000:-

Beräknad lönekostnad för utbildning i kommunerna/år

100.000:-

Övriga kostnader (resor, material, overheadkostnader etc)/år

10.000:-

Totalt:

290.000:-

