
Kommunfullmäktiges sammanträde 
 Solna den 28 september 2020 

 

Motion om att inrätta en barnombudsman 
 
1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige, vilket innebär högre krav på 
Solna att stärka sitt barnrättsarbete och se till att rättigheterna omsätts i praktiken. 
Många goda utbildningssatsningar har gjorts under 2020 för att förbättra stadens 
barnrättsarbete, men för att långsiktigt garantera barn och ungas rätt till inflytande 
och delaktighet vill vi inrätta en barnombudsman. Tjänsten skulle ingå i 
stadsledningsförvaltningen och vara underställd kommunstyrelsen. 

Redan 2003 uppmanade regeringen kommuner och landsting att satsa på lokala 
ombud, ett behov som bara har förstärkts sedan barnkonventionen blev lag. 
Myndigheten Barnombudsmannen rekommenderar alla kommuner att ha en lokal 
ombudsman som bland annat kan arbeta i direkt kontakt med barn som far illa.  

Flera kommuner, där i bland Järfälla, Uppsala, Botkyrka, Simrishamn, Strängnäs och 
Västerås, har redan infört tjänsten barnombudsman. Barnombudsmannens uppgifter 
kan variera något kommuner emellan men gemensamt är att barns rättigheter står i 
fokus. Barnombudsmannen finns till hands för att lyssna, hjälpa och slussa vidare till 
redan befintliga funktioner som skolledare, socialtjänst eller elevhälsovård och att 
stödja barn så att de får sina rättigheter tillgodosedda i kommunen. Såväl barn, 
vuxna och personal som arbetar nära barn och unga kan kontakta ombudsmannen 
för stöd och vägledning. En annan viktig del av barnombudsmannens arbete är att 
förmedla och höja kunskapen om barnens rättigheter, genom att samarbeta med och 
utbilda personal och politiker i kommunen. Rollen innebär även att hålla sig 
kontinuerligt uppdaterad i barnrättsfrågor. Barnombudsmannen har tystnadsplikt, 
men är dock anmälningsskyldig om det finns misstanke om att ett barn far illa. 

Vi vill att barnombudsmannen ska fungera som en länk mellan barnen och staden i 
de beslut som berör dem. I beslutsprocesser är barns röster ofta alltför frånvarande. I 
frågor som gäller exempelvis skolnedläggningar, förändringar i fritidsverksamheten, 
byggnation av lekparker eller upprustningar av skolgårdar finns tyvärr en historik i 
staden av att barns synpunkter inte tas in förrän efter att ett beslut är fattat. Vi vill 
ändra på denna ordning och se till att barnen kommer till tals och att deras åsikter 
och idéer får inverkan på de beslut som berör dem. Att inrätta en barnombudsman är 
helt enkelt en garant för att barns rättigheter sätts i främsta rummet.  
 
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 
att inrätta tjänsten lokal barnombudsman i Solna stad.  
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