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Komrev genomförde 2008 på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av 
hur kommunstyrelsen har införlivat barnperspektivet i sin styrning. Ett uppdrag 
gavs till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till strategi för hur barn
perspektivet ska implementeras i kommunens styrning, samt att under 2009 
anordna en informationsdag. Informationsdagen genomfördes för 
kommunstyrelsens och övriga nämnders ledamöter och förvaltningar kring 
barnkonventionen. Revisionsrapporten lades till handlingarna men ett förslag till 
implementering av barnperspektivet saknas. Kommunstyrelsen beslutar därför 
2012-08-20 att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till en 
strategi för hur barnperspektivet ska implementeras i kommunens styrnings- och 
ledningssystem. 

Förslag 
En barn checklista (bilaga 1) upprättas vid beredning av ärenden som på ett allmänt 
och avgörande sätt, direkt eller indirekt, rör eller berör barn och ungdomar. 
Exempelvis beträffande: 

Boende-, lek-, skol-, trafik-, och samhällsmiljöer 

Kollektivtrafik 

Allmänna lokaler och tillgänglighet 

Verksamheter vid förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och skolor 

Kultur och fritid 

Frågan "kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?" ska 
besvaras och vid JA ska fyra följdfrågor besvaras. Anvisningar till checklistan finns 
(bilaga 2). 

Bilagorna läggs in i kommunens mallsystem. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Nämndordförande ansvarar för att barnchecklistan finns med när beslut ska fattas 
som på ett allmänt och avgörande sätt, direkt eller indirekt, rör eller berör barn och 
ungdomar. 
Implementeringen av barnchecklista med anvisningar sker före årsslutet 2012 för 
att barnperspektivet ska gälla i kommunens lednings- och styrsystem från och med 
det nya budgetåret 2013. 

Kommunstyrelsens ordförande implementerar barnchecklistan och innebörden av 
den till samtliga ordföranden i nämnder och utskott. Tf chef för Medborgarkontoret 
implementerar barnchecklistan och innebörden av den till samtliga förvaltnings
och kontorschefer och vid behov även till nämndsekreterarna. 

Strategisk plan bör ha en målsättning och värdegrund för hur barnperspektivet ska 
genomsyra all verksamhet och alla beslut i Sala kommun. 

Förslag till värdegrund 
Vi tar ett gemensamt ansvar för barn och unga, vi sätter barnets bästa i främsta 
rummet, barnet ska komma till tals och få respekt i frågor som berör dem. 

Förslag till mål 
Barnkonventionen skall genomsyra all verksamhet och alla beslut i kommunen. 
Barnperspektivet och barnkonventionen ska synas och märkas i budget, årsbokslut 
och i det vardagliga arbetet. 

Definition av begreppet barn 
Sala kommun tillämpar barnkonventionens definition av barn: Varje människa 
under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den 
nationella lagstiftningen. 

Förslag till uppföljning 
Varje nämnd skall redovisa hur man uppmärksammar barnkonventionen vid beslut 
med tydlig påverkan på barn genom barnchecklista. Detta skall sedan sammanfattas 
i bokslutet. 

Kommunledningsutskottet ansvarar för regelbunden uppföljning genom 
bokslutssamordning varje år. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun har följande värdegrund beträffande barn: "Sala kommun tar ett 
gemensamt ansvar för barn och unga, vi 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 skall genomsyra all verksamhet och alla beslut i kommunen. " 

att varje styrelse och nämnd skall redovisa hur man uppmärksammar 
barnkonventionen vid beslut med tydlig påverkan på barn, genom barnchecklista. 
Detta skall sedan sammanfattas i bokslutet. Kommunstyrelsens ledningsutskott 
ansvarar för regelbunden uppföljning genom bokslutssamordning varje år. 
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POLITISK INSTANS 

Barnchecklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 

ÄRENDE 
Skriv här ... 

Bedöms beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i 
framtiden? 
På vilket sätt? / Varför inte? 

Skriv här ... 

VID JA SKA DENNA BARNKONSEKVENSANALYS FYLLAS I 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta 
rummet? 

På vilket sätt? / Varfär inte? 

Skriv här ... 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

På vilket sätt? I Varfär inte? 

Skriv här ... 

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 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? 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Skriv här ... 

Övrigt som bör tas hänsyn till 

Skriv här... 

JA D NEJ D 

JA D NEJ D 

JA D NEJ D 

JA D NEJ D 

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

behöver få en särskild barn konsekvensanalys. 

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis främja 
helhetssynen på barnen, Enligt FN är aHa under 18 år att betrakta som barn. 

1. Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten til! liv och utveckling, i 
beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

• FN:s barnkommitte 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, tex. 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 

2. Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera beslutet? 

3. Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikeI2) 
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 

4. Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening M (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-kommitten 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. 

• i fall där beslut berör barn på ett personligt plan - har barnet fått säga sin mening? 


