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MOTION  ällande LSS  barn  &un  a

Sverige har tillträtt Förenta Nationernas (FN) internationella

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konventionen antogs av FN:s generalförsamling den 13 december

2006 och Öppnades för undertecknande den 30 mars 2007.Den

undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige.

Sverige har därutöver tillträtt ett fakultativt (frivilligt) protokoll till

konventionen som innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till

om han eller hon anser att hans eller hennes rättigheter är kränkta.

Den nya konventionen utgör en fortsättning på arbetet inom FN för att

få till stånd internationella regler om funktionshindrade personers rätt

till delaktighet och jämlikhet, ett arbete som 1993 resulterade i att

FN:s generalförsamling antog standardregler om delaktighet och

jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Standardreglerna har haft stor betydelse som vägledande instrument

när det gäller handikappolitiken i Sverige. Representanter för

regeringen i Sverige och handikapprörelsen i Sverige har också varit

aktiva i arbetet på den nya konventionen. Den nya konventionen

tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, har till

syfte att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att

åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

En genomgång av konventionens 50 artiklar och hur svensk

lagstiftning och övriga förhållanden i Sverige förhåller sig till dessa. I

promemorian dras slutsatsen ”- att mycket återstår att göra i det

handikappolitiska arbetet innan Sverige på alla punkter kan anses

uppfylla de åtaganden och krav som konventionen innebär och att

konventionen kommer att kunna utgöra ett viktigt måldokument i

det fortsatta handikappolitiska arbetet i Sverige. Konventionen och

protokollet är av större vikt och godkänndes av riksdagen enligt 10

kap.  2  §  regeringsformen.
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LSS är sedan mitten av 90 talet en Rättighetslag vilket ska bla

tillförsäkra att de barn & ungdomar som tillhör personkretsarna får

leva ett liv på lika villkor som andra barn & ungdomar ij ämförbar

ålder.

Sala har legat i framkant när det gäller att säkerställa att människors

liv och hälsa alltid sätts i första rummet. Redan för  8  år sedan

fattade Salas Kommunsstyrelse fattade ett historiskt klokt beslut

som har kommit att påverka alla barn & ungdomar samt all

kommunal verksamhet in i minsta detalj.

Jag hänvisar till Kommunsstyrelsens beslut 2012-11-08 § 241:

att Sala kommun har följande värdegrund beträjj'ande barn: "Sala

kommun tar ett gemensamt ansvar för barn och unga, Sala kommun

sätter barnets bästa i främsta rummet, barnet ska komma till tals och

få respekt i frågor som berör dem.  "

att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med FN:s

barnkonvention: "Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet

och alla beslut  i  kommunen.  "

att varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar

barnkonventionen vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom

barn checklista.

Med anledning av detta avgörande och klokt fattade beslut vore det

klädsamt om ett identiskt beslut även kunde omfatta barn  &  unga som

tillhör LSS.

att Sala kommun har följande värdegrund beträffande barn  &  unga

med funktionsnedsättningar:

"Sala kommun tar ett gemensamt ansvar för barn och unga, med

funktionsnedsättningar Sala kommun sätter barnets bästa i främsta

rummet, barnet ska komma till tals och få respekt i frågor som berör

dem.  "

att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med FN:s

konvention gällande personer med funktionsnedsättningar:
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"Konventionen  ska genomsyra all verksamhet och alla besluti

kommunen.  "

att varje styrelse och nämnd ska redovisa, genom bokslutsmodell,

hur man uppmärksammar konventionen vid beslut med tydlig

påverkan på barn, genom barn checklista.

Med anledning av ovanstående redogörelse yrkar jag på:

o att Sala kommun har följande värdegrund beträjj'ande barn &

unga med funktionsnedsättningar:

. att Sala kommun tar ett gemensamt ansvar för barn och unga,

med funktionsnedsättningar

. att Sala kommun sätter barn &unga med

funktionsnedsättningar bästa i främsta rummet

. att barn  &  unga med funktionsnedsättningar ska komma till

tals genom checklista och få respekt i frågor som berör dem.  "

o att Sala kommun har följande mål för att arbeta i enlighet med

FN:s konvention gällande personer med

funktionsnedsättningar: "Konventionen ska genomsyra all

verksamhet och alla beslut i kommunen.  "

o att Motionen skall bifallas i sin helhet

Louise Eriksson  (SD)


