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Svar på interpellation 2007:20 av Helene Sigfridsson (mp) om
barnkonventionen
Helene Sigfridsson har ställt följande frågor till mig.
1. Hur ser arbetet med barnkonventionen i landstinget ut i dag?
2. Hur tänker ni fortsätta arbetet med barnkonventionen i landstingets verksamheter
efter 2008?
3. Hur arbetar landstinget med att granska genomförandet av den beslutade
handlingsplanen?
Som svar vill jag anföra följande:
Landstingsfullmäktige antog 2005 enhälligt en handlingsplan för arbetet med barnkonventionen för åren 2005-2008. Handlingsplanen syftar till att öka kunskapen om
barnkonventionen, förbättra barnkompetensen hos de landstingsanställda, utveckla
barns och ungdomars inflytande och att barns bästa lyfts fram i avtal, beslut och
verksamhets-planer.
I samband med antagandet av handlingsplanen inrättades en central programfunktion
inom landstingsstyrelsens förvaltning, kansliavdelningen. Programfunktionen ansvarar
för helheten och ska följa upp och vid behov stödja arbetet i enlighet med handlingsplanen.
Det är verksamheterna själva som ansvarar för genomförandet av handlingsplanen. Från
och med 2006 ska landstingets nämnder och styrelser i sina årsredovisningar redogöra
för sitt arbete i enlighet med barnkonventionen. Inför årets årsredovisning sändes en
enkät till samtliga förvaltningar och bolag med frågor om hur barnkonventionen har
beaktats i verksamheternas eget arbete. Svaren på enkäten håller för närvarande på att
sammanställas. Redovisning kommer att ske för landstingsfullmäktige vid junisammanträdet.
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Landstingsrevisorerna har i en förstudie givit en översiktlig beskrivning av landstingets
pågående och planerade arbete med genomförandet av barnkonventionen. Revisionen
kommer under 2007 att löpande följa implementeringsarbetet inom landstingets olika
verksamheter.
I samband med antagandet av handlingsplanen inrättades en central programfunktion
inom landstingsstyrelsens förvaltning, kansliavdelning. Programfunktionen ansvarar för
helheten och ska följa upp och vid behov stödja arbetet i enlighet med handlingsplanen.
ingsarbetet inom landstingets olika verksamheter.
Mot bakgrund av att det samordnande ansvaret för uppföljningen av handlingsplanen
ligger på landstingsstyrelsen kommer revisionen i den löpande granskningen av
landstingsstyrelsen att följa upp arbetet med barnkonventionen.
Ställningstagande till hur arbetet med barnens bästa ska bedrivas efter 2008 kommer att
tas under kommande år efter genomförd utvärdering. Uppdrag kommer att lämnas i
samband med budget 2008.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Chris Heister

