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Motion 42 - Barnperspektivet borde genomsyra
verksamheten
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att motion 42 Barnperspektivet borde genomsyra verksamheten anses besvarad och
föranleder ingen vidare åtgärd.
Motionen

Bo Pettersson (S), Västra Götalands län, har i motion 42 föreslagit att
barnperspektivet ska genomsyra verksamheten inom SKL. Motionären menar att det
sätt på vilket vi lever och vilka beslut vi tar idag påverkar våra barns villkor, miljö och
samhälle. Detta bör vi alltid ta hänsyn till, menar motionären.
Styrelsen

I förslaget till inriktningsdokument beskrivs fyra perspektiv som ska genomsyra
verksamheten: EU, jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Perspektiven utgör
tillsammans med kännetecknen styrmedel för vissa valda teman utan att omfatta alla
frågeställningar som behöver beaktas i SKL:s verksamhet. Självstyre och den så
kallade finansieringsprincipen är till exempel två centrala frågor som beaktas i arbetet
utan att de utgör perspektiv i styrmodellen. Många fler frågor har liknande karaktär.
Då det gäller barns villkor, miljö och samhälle framgår det av förbundets
inriktningsdokument 2016–2019 att SKL ska verka för att kommuner, landsting och
regioner har goda förutsättningar att främja de mänskliga rättigheterna samt verka för
att kommuner, landsting och regioner har goda möjligheter att stärka barnets
mänskliga rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
SKL driver även under senare år aktivt barnrättsfrågorna i samverkan med regional
och lokal nivå. Aktiviteter som kompetensutveckling, medverkan på konferenser och
framtagande av en webbaserad vägledning – Gör barn starkare – har genomförts. Den
aktuella statliga barnrättsutredningen bevakas och en dialog förs med medlemmarna.
Under 2016 planeras för ytterligare seminarier om arbetet med att stärka
barnperspektivet och barnets rättigheter i våra verksamheter.
Mot den här bakgrunden bedömer styrelsen att barnperspektivet är en tydlig del av
SKL:s arbete och inte föranleder ändringar i SKL:s styrmodell.
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Barnperspektivet borde genomsyra verksamheten
Vi har idag fyra perspektiv som genomsyrar verksamheten i inriktningsdokument för
SKL. Dessa är EU, Jämlikhet, Jämställdhet och Mångfald.
Barnperspektivet borde genomsyra verksamheten.
Barnperspektivet kan man se utifrån tre underrubriker:
•
•
•

social
ekonomiskt
ekologiskt

Social hänsyn ska tas för att vi ska ha ett sammanhållet samhälle där vi har ett tryggt
samhälle med miljöer där barnen har goda uppväxtvillkor, bra skola, boendemiljöer.
Ekonomisk hänsyn ska tas för att långsiktighet ska råda och inte kortsiktigt vinstuttag.
Långsiktighet och kloka investeringar ger våra barn ett samhälle som håller ihop.
Ekologisk hänsyn måste tas utifrån att våra yngre generationer ska ha en hållbar och
god miljö och hållbara levnadsvanor.
Hur vi lever och vilka beslut vi tar idag påverkar våra barns villkor, miljö och
samhälle. Detta bör vi alltid ta hänsyntill.
Därför föreslår jag att kongressen beslutar.
att Barnperspektivet skall läggas till som ett av förbundets kännetecken.

Bo Pettersson (S), ombud för västra Götaland

