SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

§ 198

Sammanträdesdatum

Blad nr

2013-12-16

1 (2)

Motionssvar, Ratificera barnkonventionen (Kst/2013:210)

Sammanfattning av ärendet
Föreligger motion daterad den 18 april 2013 från Kristin Ögren (S) och Yvonne
Ölund (S) med rubriken; ”Ratificera barnkonventionen”.
Motionären beskriver Örnsköldsviks kommuns arbete med att utveckla former för
att säkra barn och ungas delaktighet och inflytande. Ungdomsdialogen, demokratidagen, utformandet av ett barn- och ungdomspolitiskt program samt delaktighet i
trafik-planering är konkreta exempel. Inom skolans värld har man lagt ner mycket
arbete på att utveckla elevdemokratin och stärka elevrådens roll.
Trots allt detta är kommunens vilja otydlig och i nationella redovisningar framgår
inte att Örnsköldsviks kommun arbetar i enlighet med barnkonventionen.
Motionens förslag
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ratificera barnkonventionen.
Kommunfullmäktiges tidigare behandling
Kommunfullmäktige har under § 62/2013 överlämnat motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Motionen har därefter remitterats till samtliga nämnder för yttrande.
Remissvar
Samtliga remissinstanser har konstaterat att det rent formellt inte är nödvändigt för en
enskild kommun att ratificera barnkonventionen eftersom Sverige som stat redan ställt
sig bakom barnkonventionen, men eftersom det finns en praxis i Sverige att kommuner
också fattar beslut om att ställa sig bakom barnkonventionen så anser bildningsnämnden, humanistiska nämnden och omsorgsnämnden att motionen bör bifallas.
Kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden anser att motionen kan
anses bifallen genom de åtgärder som kommunen genomför i sina verksamheter.
Kommunledningsförvaltningens kommentar
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§ 198 (forts)
Kommunledningsförvaltningen har enligt skrivelse daterad den 4 november 2013 inget
ytterligare att tillägga remissinstansernas förslag.
Beredande instans förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 4 november 2013.
Arbetsutskottets § 152/2013.
Kommunstyrelsens § 169/2013.
Kommunfullmäktiges behandling
Under Kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Magnus Aasa (KD) att
kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Barnkonventionen.
I yrkandet instämmer Jan-Olov Häggström (S), Kristin Ögren (S), Soledad Henriquez
(KD), Yvonne Ölund (S), Carl Thunberg (MP), Mats Hedell (V), Ulrik Ulander (C),
Camilla Svensson (M), Anna-Lena Lindberg (C), Gunnar Melin (FP) och Lars Eidenvall (KD).
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Barnkonventionen.
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