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§ 115

Motion 5-2020 om barnperspektivet
Dnr 285-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten anser att det är positivt att barnkonventionen 1 januari
2020 blev lag i Sverige. I samband med det beslutade regionen att införa
prövning av barnets bästa i den politiska ärendehanteringen. Från och med
juni 2020 ska alla politiska ärenden som rör barn, direkt och indirekt, innefatta en prövning av barnets bästa. Det finns redan krav på att jämställdhetsperspektivet beaktas i politiska ärenden vilket nu förstärks av att även barnets bästa införs i handläggningen av politiska ärenden.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att barnperspektivet ska erhålla samma status som jämställdhetsperspektivet, det vill säga finnas med
som en aspekt i beslutsunderlag så att det på ett tydligt sätt framgår hur perspektivet beaktats. Vidare anför hon att regionens medarbetare ska få information och utbildning om barnkonventionen så att man kan tillämpa densamma ute i verksamheter samt att regionfullmäktige skall erhålla utbildning
om barnkonventionen med avseende på innehållet i den nya lagstiftningen.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
I samband med att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020, fattade Region
Norrbotten ett beslut om att införa prövning av barnets bästa i den politiska
ärendehanteringen. Barnperspektivet kommer i likhet med jämställda beslut
att beaktas som en aspekt i ärenden. Detta innebär att from juni 2020 ska alla
politiska ärenden som rör barn, direkt och indirekt innefatta en prövning av
barnets bästa. Tjänstemännen fick i uppdrag att utforma en mall samt att
anordna utbildningstillfällen för handläggare i regiondirektörens stab gällande prövning av barnets bästa i politiska ärenden. Tjänstemannaorganisationen har hållit i en kort inledande information om barnkonventionen till
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regionfullmäktige i februari 2020. Det kommer även att ske en mer omfattande utbildning riktad till regionfullmäktige samt till personalen i regionen.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Det finns redan krav på att jämställdhetsperspektivet beaktas i politiska
ärenden vilket nu förstärks av att även barnets bästa införs i handläggningen
av politiska ärenden. Därmed tillförsäkras att varje flicka och pojke får sina
rättigheter tillgodosedda i Region Norrbottens verksamheter.
Bilagor
Motion 5-2020 barnperspektivet
Protokollsutdrag skickas till
Verksamhetsdirektör
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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