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Barn- och ungdomspolitisk policy för Sandvikens Kommun

Barn- och ungdomspolitisk policy
Policyn ersätter den av kommunfullmäktige beslutade ”Barn- och
ungdomspolitisk plattform”1) samt kompletterar den av kommunstyrelsen
antagna ”Gemensamma utgångspunkter”2 )
Se även Landstingets hemsida www.lg.se/templates/Page.aspx?id=7197
Målen med denna policy är att
√ stärka barn och ungdomars livssituation i Sandvikens kommun
√ barn och ungdomar alltid har möjlighet att framföra sin åsikt inför
beslut som berör dem.
√ barn och ungdomar alltid har möjlighet att framföra egna frågor till den
kommunala dagordningen.
√ diskriminering bland barn och ungdomar utifrån funktionshinder,
hudfärg, kön, ursprung, religion, sexuell läggning, åsikter, ekonomisk
status och ålder ej ska förekomma.
√ kunskapen om barnkonventionen och vad den innebär är god bland
förtroendevalda och anställda i Sandvikens kommun
Vad ska politiken göra?
Policyn omfattar de politiska besluten i frågor som berör individer i ldern
upp till 18 år, dvs den grupp medborgare som inte har möjlighet att
påverka via val.
Politiska nämnder och styrelser ska vid varje beslut beakta om barn och
ungdomar berörs och i så fall hur olika särintressen har vägts mot
varandra. Varje beslut ska innehålla ett stycke som beskriver hur detta
genomförts och vilka intressekonflikter som har beaktats.
Ansvaret ligger på Kommunfullmäktige att erbjuda utbildning till alla
förtroendevalda i alla nämnder och styrelse så att de har god kännedom
om barnkonventionen och hur den tillämpas i det politiska arbetet i
kommunen.
Vad ska förvaltningen göra?
”En dörr in konceptet” eftersträvas för att barn och ungdomar ska känna
sig trygga. Det ska finnas en funktion med hög barnkompetens som kan
säkra att åsikter från de röstsvaga grupperna tas tillvara. Funktionen blir
också stödfunktion för att policyns tillämpning hålls vid liv och utvecklas
inom hela kommunen.
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Det åligger förvaltningsledningen på varje kontor att tillse att personalen
har god kännedom om barnkonventionen och de eventuella
beröringspunkter denna kan ha med den verksamhet som man för tillfället
är verksam i.
Särskilda samordnare ska finnas på varje kontor som är ansvariga för att
tillämpningen av policyn hålls vid liv och utvecklas. Dessa ska
tillsammans med den centrala resursen verka för att kunnandet och
acceptansen för policyn ökar snabbt.
Hur går man tillväga?
I förarbetet till denna policy finns en diskussion om olika metoder som
kan användas för att höra barn- och ungdomar. Valet av metod är
förknippat med vilken fråga det handlar om varför det ligger på den som
utreder/fattar beslut att välja ett sätt som passar.
Det viktiga är att barn och ungdomar som är berörda har fått möjlighet att
lämna sina åsikter efter att ha fått information anpassad efter deras ålder
och mognad. Snabb återkoppling i frågorna efter beslut ska ges
Nämndplanen
Varje nämnd ska redovisa hur arbetet med barn- och ungdomspolitiska
policyn ska bedrivas för det närmaste året samt för de fem närmaste åren.
Barnbokslut
Varje nämnd och styrelse ska årligen sammanställa ett barnbokslut som
anger hur man i varje nämnd inom den politiska organisationen och vid
tjänstemannabeslut i den till nämnden kopplade verksamheten beaktat
barnkonventionen och barns rätt att framföra sina åsikter, samt hur man
utvecklat arbetet utifrån den barn- och ungdomspolitiska policyn.
En kommungemensam sammanställning och analys ska sedan göras med
nämndernas barnbokslut som grund där utvecklingen av barns bästa och
inflytande förändrats under året beskrivs.
Andra planer och policys
Vid översyn av nu gällande planer och policys ska de revideras så att det
stämmer överens med barn- och ungdomspolitiska policyn.
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