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Barnkonventionsutredningen
- ett kartläggningsuppdrag

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mark presenterar oss:Barnkonventionsutredningen har i uppdrag att kartlägga svensk lagstiftning och praxis överensstämmelse med barnkonventionen. Särskild utredare är Anders Hagsgård som till sin hjälp har ett sekretariat. Utredningen bistås även av en rad experter.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Fortsättning Marks presentation:Betänkandet kommer att vara ett stöd i regeringens fortsatta arbete med att transformera barnkonventionens bestämmelser i andra lagar.Utredningen har ett omfattande uppdrag och går i princip igenom hela lagboken. Utredningen började sitt arbete våren/sommaren 2018 och ska vara färdiga den 15 november 2019 (utredningen väntar dock på besked om en förlängning).Eftersom utredningen inte är klar så har de ännu inte några resultat att redovisa men vi ska ändå få ta del av några övergripande tankar som de har utifrån vad de kartlagt så här långt som kan vara bra att ha med sig inför att barnkonventionen blir lag och i den panel som reflekterar kring detta. Med oss här på Barnrättsdagarna har vi från barnkonventionsutredningens sekretariat Charlotte Palmstierna, Christofer Gatenheim och Charlotta Törnell.
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INKORPORERING VÄGLEDNINGTRANSFORMERING KUNSKAPSLYFT

Barnkonventionspaketet

Kartläggning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lotta: Vi är en del av ett helt paket – här symboliserat av cupcakes.  Dvs hur barnkonventionen ska bakas in i lagstiftning, verksamhet mmRegeringen var tydlig i propositionen om att det handlade om både en inkorporering och fortsatta transformering. Därtill behövdes ökad kunskap och en vägledning kring hur en konvention ska tolkas. Barnkonventionen som lag träder i kraft den 1 januari 2020.Kunskapslyft för barn, myndigheter, kommuner och landsting arbetar Barnombudsmannen medVägledningen arbetar Socialdepartementet med där professor Karin Åhman bistår departementet i arbetet.Transformeringen ska fortsätta och där vår kartläggning är ett stöd i regeringens fortsatta transformeringsarbete.



Observationer

4

• Stämmer väl överens

• Diskrepanser finns i
∙ detaljer
∙ undantag

• Tillämpningen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fråga till Christofer: Christofer, hur ser det ut så här långt – vad kan vi säga om överensstämmelsen?Svar från Christofer: I stort kan vi se att överensstämmelsen är god, det är några saker som vi sett så här långt. Eventuella diskrepanser handlar om detaljer och undantag t.ex. behöver vi titta närmre på vissa gruppers rätt till skolplikt. Fråga till Charlotta: Charlotta, vi har ju haft en hel del kontakter med myndigheter, SKL, kommuner, landsting och barnrättsorganisationer. Hur skulle vi kunna summera vad de pekat på för problem?Svar från Charlotta: I de intressanta diskussioner vi haft med olika aktörer har vi sammanfattningsvis landat i att det ofta handlar om brister i tillämpningen. Fråga till Charlotta: Vad är det för tillämpningsbrister?Svar från Charlotta: Det beror förstås på vad det rör sig om för område, barnkonventionen spänner ju i stort sett över alla områden i samhället. Men det kan handla om att lagstiftningen inte tolkas i enlighet med förarbeten, eller att förarbetena är otydliga. Att det handlar om resurser och prioriteringar och ibland om hur verksamheten är organiserad. Fråga till Christofer:  Vi har ju inte i uppdrag att kartlägga tillämpningen av barnkonventionen men kommer att fördjupa oss kring barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. Kan du säga något om vad vi sett så här långt när det gäller styrningen/kunskapen om hur de transformerade bestämmelserna ska tolkas? Svar från Christofer: Vi har ju inte kommit så långt än men det vi möts av är att många tycker det är svårt att göra avvägningar kring barnets bästa. Beroende på vilken lag det rör sig om kan man få olika mycket vägledning av förarbeten. Men ofta finns det vägledningar utarbetade av sektorsmyndigheterna såsom Socialstyrelsen och Migrationsverket i form av allmänna råd och handböcker. Vi har ännu inte studerat i detalj hur de stämmer överens med innebörden av konventionen men generellt verkar de vara ett bra stöd. Det man kan fundera på är hur den här vägledningen når ut till de som ska tillämpa de bestämmelserna i praktiken?
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Hur följer man barnkonventionen?

• Följ svensk lag

• Stödmaterial

• Utred vad som är barnets bästa
∙ Prata med barnet
∙ Konsekvensanalyser

• Väg barnets bästa mot andra intressen

• Redovisa hur du tänkt

• Lita inte på rykten

Hur följer man barnkonventionen?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fråga till Charlotta: Vad skulle vi kunna skicka med in i diskussionen om barnkonventionen som svensk lag?Svar från Charlotta: Att det även handlar om all lagstiftning som rör barn, vilken innefattar den lagstiftning där barnkonventionens bestämmelser redan har transformerats och att all svensk lag ska följas. Tidigare kartläggningar har konstaterat att svensk lag i stort är i överensstämmelse med barnkonventionen vilket vi också ser så här långt. Så har man tillämpat svensk lag på rätt sätt redan innan inkorporeringen så har man kommit rätt långt. Det är, som vi tidigare sagt, tillämpningen som många gånger är utmaningen.Fråga till Christofer: Christofer, jag tänker på det du sa om den vägledning eller stödmaterial som finns och om det sprids- vill du säga något mer om det?Svar från Christofer: Ja det är ju viktigt att veta dels att stödmaterialet kommer ut till tillämparna eller är lätt att hitta dels att det är användbart, anpassat och lätt att använda i den praktiska verksamheten. Fråga till Christofer: Men barnkonventionen ska ju också bli lag – vad bör man tänka på då?Svar från Christofer: Ja då måste ju de vägledningar och stödmaterial som finns ses över och hållas uppdaterade. Så att tillämparna kan känna sig trygga med att de kan lita på det stöd som finns. Fråga till Charlotta: Vi har ju resonerat kring detta en del – vem ska göra uttolkningen av vad barnkonventionen innebär? Svar från Charlotta: Ja det kan ju vara svårt för varje enskild handläggare eller beslutsfattare att gå igenom konventionens innebörd inför varje ärende och normalt ska det inte heller behövas. I första hand är det lagstiftaren som ska göra en tolkning av hur svenska bestämmelser ska se ut för att vara förenliga med konventionen. I nästa steg ska det anpassas till varje verksamhet, vilket t.ex. kan göras genom sektorsmyndigheternas olika vägledningar så att det blir ett gemensamt förhållningssätt. Sedan måste varje beslutsfattare ta hänsyn till omständigheterna i den enskilda situationen och det enskilda barnets förutsättningar, behov och intressen. Det kommer man inte ifrån.Fråga till Christofer: Vad är viktigt för den enskilda handläggaren att tänka på?Svar från Christofer: Det vi vet sedan tidigare är att barn inte alltid kommer till tals – prata med barnet, även yngre barn! Det är också viktigt att väga barnets bästa mot andra intressen, redovisa hur man tänkt och göra en konsekvensanalys av olika lösningar. Det måste vara en rättssäker process där man utgår från en allmängiltig, inte en egen, tolkning av bestämmelserna. Det finns många aktörer just nu som alla har lösningen- här tror vi att det blir viktigt med en tydlig styrning så att det inte blir hela havet stormar. Lita inte på rykten!Fråga till Christofer: Rykten – vad kan det vara?Svar från Christofer: Ja vi har hört allt ifrån att det står i föräldrabalken att man inte får prata med barn utan föräldrarnas tillstånd till att barnkonventionen innebär att vad som är bäst för ett barn alltid måste trumfa och tas till intäkt för att handla efter eget tycke istället för att följa svensk lag. Det är som sagt viktigt att utgå från vad som faktiskt står i svensk lag och det stödmaterial som finns.Lotta: Så sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att det handlar om att alla nivåer behöver göra sin del i en tydlig styrningskedja?Charlotta och Christofer: Ja precis.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta var vårt inspel och medskick i er fortsatta diskussion här idag utifrån vad vi sett så här långt. Vårt arbete pågår och vi tar tacksamt emot synpunkter och iakttagelser kring svensk lagstiftning och praxis överensstämmelse med barnkonventionen -  särskilt barnets bästa och barnets rätt att uttrycka sina åsikter. Vi är tacksamma för alla tips på brister och ni är välkomna att ta kontakt med oss.Mark får gärna säga att man kan ta kontakt med Anders och oss övriga i sekretariatet.
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