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§ 4 Övergripande checklista avseende Barnperspektivet,
Landsbygdsperspektivet, Funktionsnedsättningar/Tillgänglighet,
Ickediskriminering samt Jämställdhet

INLEDNING

Ledningsutskottet fattade den 11 december  2019, §  257, beslut om att uppdra till
kommunchef att göra en översyn av befintliga checklistor samt se om FN:s
konvention om personer med funktionsnedsättning kan implementeras i
kommunens styrning- och ledning. Detta efter vård- och omsorgsnämndens beslut
den 21 november 2019, §  106.

Kommunchefens stab har arbetat fram ett förslag till en övergripande checklista.

Beredning

Bilaga KS  2020/5/1, missiv

Bilaga KS  2020/5/2, protokollsutdrag kslu 2019—12-11, § 257

Bilaga KS  2020/5/3, protokollsutdrag von, 2019-11-21, §  106

Bilaga KS  2020/5/4, gällande barnchecklista

Bilaga KS  2020/5 /5, gällande checklista för landsbygdssäkring av beslut
Bilaga KS  2020/5/6, FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

Föredragning av kommunstrateg Christina Söderström-Nilsson

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
a_tt innehållsmässigt anta förslag till en övergripande checklista avseende
Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet, Funktionsnedsättningar/Tillgänglighet,
Icke—diskriminering samt ]ämställdhetsperspektivet, det vill säga EU:s horisontella
principer, i enlighet med bilaga KS  2020/5/1.

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till Anders Wigelsbos (C] yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt innehållsmässigt anta förslag till en övergripande checklista avseende
Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet, F unktionsnedsättningar/ Tillgänglighet,
Icke-diskriminering samt Jämställdhetsperspektivet, det vill säga EU:s horisontella
principer, i enlighet med bilaga KS  2020/5/1.

Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med förslag.
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Övergripande checklista avseende Barnperspektivet,

Landsbygdsperspektivet, Funktionsnedsättningar/Tillgänglighet, Icke—

diskriminering samt ]ämställdhetsperspektivet

Sammanfattning av ärendet

Ledningsutskottet fattade den 11 december  2019, § 257,  beslut om att uppdra till

kommunchef att göra en översyn av befintliga checklistor samt se om FN:s konvention om

personer med funktionsnedsättning kan implementeras i kommunens styrning— och

ledning. Detta efter Vård- och omsorgsnämndens beslut den 21 november  2019, § 106.

Kommunchefens stab har arbetat fram ett förslag till en övergripande checklista avseende

Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet, Funktionsnedsättningar/Tillgänglighet, Icke-

diskriminering samt ]ämställdhetsperspektivet, det vill säga EU:s horisontella principer.

Förslaget behandlar de innehållsmässiga delarna och ska implementeras i den grafiska

profilen innan införande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

a_tt innehållsmässigt anta förslag till en övergripande checklista avseende

Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet, Funktionsnedsättningar/Tillgänglighet, Icke—

diskriminering samt ]ämställdhetsperspektivet, det vill säga EU:s horisontella principer, i

enlighet med bilaga.

Christina Söderström-Nilsson

Kommunstrateg

Bilaga:

Förslag till övergripande checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet,

Funktionsnedsättningar/Tillgänglighet, Icke-diskriminering samt

]ämställdhetsperspektivet



CHECKLISTA  AVSEENDE  Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet ,

Funktionsnedsättningar/Tillgänglighet, Icke-diskriminering samt

Jämställdhetsperspektivet

Förklaring om de olika begreppen finns nedan.

BARNPERSPEKTIVET JA

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet? _

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättig-

heter och situation till det bättre? _

Innebär insatsen barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? _

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? _

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation

fysiskt och/eller psykiskt? _

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga"?  _

LANDSBYGDSPERSPEKTIVET

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden

— nu eller i framtiden? _

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:

— Att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?

- Att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?

- Att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?

NEJ

FUN KTIONSN EDSÄTTNING/HORISONTELLA PRINCIPERNA (TILLGÄNGLIGHET, ICKE-DISKRIMINERING

SAMT JÄMSTÄLLDHET)

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? _

Har icke—diskriminerlngsperspektivet beaktats? _

Kan beslutet utestänga någon från samhället? _

Har man beaktat FN:s konvention ang rättigheter för personer med funktionsvariation

när beslutet togs? _

Om NEJ  —  varför inte



BARNKONVENTION EN/BARN PERSPEKTIVET

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall naturligtvis främja

helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.

Barnens bästa ifrämsta rummet

*Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling

beslutsfattandet?

*Har en sammanvägning av olika intressen gjorts?

FN:s barnkommitté har uttalat principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt.

Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t ex samhällsekonomiska eller

säkerhetspolitiska. Principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och

rätt till skydd mot missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör

utveckling/utbildning.

LANDSBYGDSPERSPEKTIVET

Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?

FUNKTIONSVARIATIONER/HORISONTELLA PRINCIPER

Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen har

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell

läggning, ålder). Detta gäller även barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma
möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet
ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.
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Dnr  2019/1656

Översyn av checklistor för att säkerställa styrning och ledning av
beslut

INLEDNING

Vård- och omsorgsnämnden fattade den 21 november 2019, § 106, beslut om att
hemställa till kommunstyrelsen att ta fram en checklista för FN:s konvention om

personer med funktionsnedsättning.

En översyn av befintliga checklistor behöver göras för att säkerställa och
effektivisera styrning—och ledning av beslut.

Beredning

Bilaga KS  2019/234/1, missiv

Bilaga KS  2019/234/2, protokollsutdrag VON  2019-11-21, § 106
Bilaga KS  2019/234/3, protokollsutdrag KS 2012-11—08, §  241

Bilaga KS 2019/234/4, protokolls

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

a_tt uppdra till kommunchef att göra en översyn av befintliga checklistor samt se om
FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning kan implementeras i

kommunens styrning— och ledning.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

_at_t uppdra till kommunchef att göra en översyn av befintliga checklistor samt se om
FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning kan implementeras i
kommunens styrning- och ledning.
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Dnr 2019/1327

Revisionsrapport  - Granskning av styrning och ledning inom

vård- och omsorgsnämnden

INLEDNING

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun genomfört

en granskning av vård- och omsorgsnämnden. Syftet med granskningen har varit

att besvara revisionsfrågan: Säkerställer vård- och omsorgsnämnden en ändamåls-

enlig verksamhet inom givna ekonomiska ramar genom en tillräcklig styrning, ledning

och uppföljning av verksamheten.

Beredning

Bilaga VON 2019/72/1. Förslag.

Bilaga VON 2019/72/2. Revisionsrapport.

Socialchef Ingrid Strandman föredrar ärendet.

Yrkande

Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar

att vård- och omsorgsnämnden beslutar

a_tt uppdra till socialchefen att svara på revisionsrapporten, samt inhämta syn-

punkter från nämndens ledamöter innan svaret skickas till kommunrevisionen,

att svaret därefter anmäls på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den

17 december med föredragning av revisionen,

a_tt nämnden ber om uppskov hos kommunrevisionen till 20 december 2019, samt

a_tt uppdra till kommunstyrelsen att en checklista avseende FN:s konvention om

personer med funktionsnedsättning skall tas fram och antas.

Propositionsordning

Ordförande ställer sitt eget förslag mot avslag och finner sitt eget förslag bifallet.

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

a_tt uppdra till socialchefen att svara på revisionsrapporten, samt inhämta syn-

punkter från nämndens ledamöter innan svaret skickas till kommunrevisionen,

a_tt svaret därefter anmäls på vård— och omsorgsnämndens sammanträde den

17 december med föredragning av revisionen,

att nämnden ber om uppskov hos kommunrevisionen till 20 december 2019, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att en checklista avseende FN:s konvention om

personer med funktionsnedsättning skall tas fram och antas.
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Barncheckhsuiavseendelqvx;konventknionibarnetsrätngheter

ÄRENDE

Skriv här...

Kommer  beslutet  att beröra barn och ungdomar, nu eller  i  framtiden?

På vilket sätt?/ Varför inte?

Skriv här...

VID 1A SKA DENNA BARNKONSEKVENSANALYS FYLLASI

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i JA l:] NEJ El

främsta rummet?

På vilket sätt?  /  Varför inte?

Skriv här...

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? JA El NEJ El

På vilket sätt? / Varför inte?

Skriv här...

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor JA [l NEJ El

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung,

hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning?

På vilket sätt?  /  Varför inte?

Skriv här...

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? jA El NEJ El

På vilket sätt?/ Varför inte?

Skriv här...

Övrigt som bör tas hänsyn till

Skriv här...



Anvisningar för Barnchecklistan
Barnchecklistan används för att  klargöra  vilka  beslut  som kan  beröra  barn och  ungdomar  och  därför

behöver få en  särskild  barnkonsekvensanalys.

Barnkonventionen tar upp barnets  situation  ur många synvinklar och ska naturligtvis  främja

helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn.

Barnets bästa ifrämsta rummet (artikel 3, 4  och 6)

Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i

beslutsfattandet?

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen?

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt.

Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. samhällsekonomiska eller

säkerhetspolitiska.

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot

missförhållanden och övergrepp.

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att

tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa eller en grupp barns bästa

måste ge vika  för  andra intressen bör kompenserande åtgärder övervägas.

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning

Beslutet belyst ur barnets perspektiv

Vilka konsekvenser har beslutet  för  barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera beslutet?

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2)

Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, tro, ställning

etc.?

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? (artikel 23)

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som ligger till grund

för  olik behandling är rimliga och objektiva

barn får inte diskrimineras  i  förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper av barn.

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar bland barn och

ungdomar och detta måste hejdas

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var särskilt

uppmärksam på följande:

allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar drabbade

skador (olycksfall, självmord) -  orsakar den högsta dödligheten bland barn

självförtroende

droger och tobak  — tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening -  (artikel 12)

Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, bedömningen

om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss situation ska alltid göras av de

vuxna som har ansvaret för besluten.

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på den lokala

nivån.

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till ungdomsrådet,

samråd med ungdomsorganisationer osv.

ifall där beslut berör barn på ett personligt plan — har barnet fått säga sin mening?
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Checklista  för landsbygdssäkring av  beslut.

ÄRENDE

Skriv här...

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för

landsbygden, nu eller i framtiden?

IA III NE]  D

VID IA — HUR BEDÖMER NI ATT  BESLUTET PÅVERKAR:

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?

Isåfall, på vilket sätt?

Skriv här...

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?

Isåfall, på vilket sätt?

Skriv här...

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?

Isåfall, på vilket sätt?

Skriv här...
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Konventionen gäller i Sverige sedan  2009.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på

jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns FN:s konvention om rättigheter för

personer med funktionsnedsättning.

Konventionen innehåller 50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som personer med

funktionsnedsättning har och vad som krävs för att inte kränka dessa rättigheter. Den utgår ifrån att

det går att ta bort och förebygga funktionshinder genom förändringar i miljö och omgivning.

Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering.

Tillgänglighet är en allmän princip i konventionen, både när det gäller den fysiska miljön och

information och kommunikation.

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att

myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och

främja rättigheterna.

Funktionshinderspolitiken

Konventionen är vägledande för funktionshinderspolitiken och hur myndigheter, kommuner och

landsting ska arbeta för att nå målet i funktionshinderspolitiken. Målet är att alla människor, oavsett

funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället på jämlika villkor och kunna ta del av sina

mänskliga rättigheter.

Det innebär att offentlig sektor ska utgå ifrån att människor har olika behov och förutsättningar när

man planerar och genomför förändringar i samhället.

Allmänna kommentarer

FN:s kommitté tar fram olika riktlinjer och fördjupande kommentarer om artiklarna i konventionen

för att hjälpa länder i arbetet med konventionen. Kommittén gör en allmän kommentar för att

förklara hur en specifik artikel ska tolkas. De väljer ut artiklar utifrån de områden där länder har haft

svårast att tolka och genomföra konventionen.


