
 

 

 

V: Kommunalt barnombud – 

all samhällsplanering 

utifrån ett barnperspektiv 
 

Motion till Umeå kommunfullmäktige 

2016-02-19 

 

Barns trygghet, uppväxtvillkor, hälsa och skolframgång ska vara 

ledstjärnan för all samhällsplanering och alla politiska beslut. Idag saknas 

en kommunal expertfunktion som har det övergripande ansvaret för att 

alla beslut också i realiteten föregås av en barnkonsekvensanalys, i 

enlighet med kommunfullmäktigebeslutet från år 2005, och att ett barn- 

och ungdomsperspektiv lyfts i kommunens alla verksamheter.  

 

I Vänsterpartiet ska barnperspektivet genomsyra hela vår politiska 

gärning. Bara genom stärkt och utvecklad välfärd med fokus på barnen 

kan vi nå målet om ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Umeå. 

Det sammanfattar vi som att Umeå ska växa utan storstadsproblem, och 

för oss är detta ett mål i sig. När visionen om den barnvänliga staden får 

genomsyra alla beslut, då får vi en politik för trygghet, feminism och 

social rättvisa.  

 

Barnombudsmannen lämnade år 2003 på regeringens uppdrag rapporten 

”Uppdrag barn och unga” där kommuner och landsting uppmanades att 

satsa på lokala barnombud i syfte att öka barns inflytande på politiken. I 

flera kommuner har man haft detta i många år, bl a Botkyrka, med 

mycket goda resultat.  

   

Uppdraget för en kommunal barnombudsman ska vara att finnas på en 

övergripande nivå och att säkerställa att ett barnperspektiv och en 

barnkonsekvensanalys finns med på alla beslut som fattas i kommunen. 

Det ska vara en funktion som står på barnens sida - både i ord och i 

handling. Uppdraget kan komma att utvecklas över tid, men motionens 

intention är att det bör innefatta att: 
 

 Säkerställa barns arbetsmiljö både på kort och längre sikt (t.ex. 

barnskyddsrondslista enligt Botkyrka-modellen) 

 Bevaka och säkerställa att barn och ungdomars rättigheter, behov 

och intressen tillvaratas från kommunledningsnivå och i alla 

verksamheter 

 Träffa barn och ungdomar regelbundet 

 Informera och utbilda om FN:s barnkonvention och barns 

rättigheter på kommunal nivå 

 Föra barn och ungdomars talan i kommunala beslut som direkt 

och indirekt påverkar barn 

 Bidra till att utveckla formerna för medborgardialog som 

innefattar barn 



 

 Vara en stödresurs för nämnders arbete i att verka för ett 

barnperspektiv och barnkonsekvensanalys på alla beslut  

 Se till att barn och unga får sina röster hörda 

  

 

Vänsterpartiet yrkar:  

 

- att Umeå kommun inrättar ett kommunalt barnombud 

 

- att funktionen som barnombud finns på övergripande strategisk 

nivå 

 

- att anta FN:s Barnkonvention som ett strategiskt dokument 
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