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Svar på initiativärende om 
barnkonsekvensanalys från Simon Alm (-)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att besvara initiativärendet med föredragningen i ärendet.   

 

Ärendet 

Simon Alm (-) har vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2020 väckt ett 
ärende, se bilaga 1, och yrkat 

- Att kommunstyrelsen för egen del inför en barnkonsekvensanalys med 
barnchecklista i samtliga beredningar av underlag inför beslut, samt  

- Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa kommun en 

barnkonsekvensanalys med barnchecklista i samtliga beredningar av underlag 
inför beslut i den politiska organisationen där så är möjligt.  

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta med 
föreliggande förslag till beslut.  

Föredragning 

FN:s konvention om barnets rättigheter blev lag den 1 jan 2020. Syftet var att stärka 

barnrätten. När barnkonventionen ratificerades av Sverige påbörjades ett arbete med 

att inkorporera barnkonventionen i våra befintliga lagar vilket har gjorts. Det innebär 

att det i lagar som socialtjänstlagen, skollagen, lagen om stöd och service till vissa 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-03-17 KSN-2020-01012 

  
Handläggare:  

Johan Andersson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

 

funktionshindrade med flera finns ett tydligt barnrättsperspektiv. Det innebär att barns 

synpunkter ska inhämtas och vägas samman med forskning, erfarenhet och praxis 

samt kännedom vuxna runt barnet har om barnet. Det kan kallas för en 

barnkonsekvensanalys men det är inget ord som används i lagen.  

Då kommunens verksamheter följer dessa grundläggande lagar, och lagarna har ett 

barnrättsperspektiv, innebär det att barnrätten blir belyst i ärenden som berör det 

enskilda barnet. 

En kommun kan dock gå längre än vad lagen kräver och verka för att 

barnkonsekvensanalyser görs även i ärendet som påverkar barn som grupp. Uppsalas 

kommunfullmäktige beslutade i november 2019 om Program och handlingsplan för 

Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik. Programmet har bland annat målet 

Stärka kommunens kapacitet att fatta barnrättsmedvetna beslut. Två av åtgärderna 

kopplade till detta mål är att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom 

kommunens verksamheter, och att ta fram ett kommungemensamt styrdokument för 

hur barnrättsperspektivet ska integreras i beslutsärenden och styrdokument. Arbetet 

med den första åtgärden har pågått under flera år i samverkan med barnombudet i 

Uppsala län (BOiU). När det gäller det gäller den andra åtgärden har utbildningar och 

en mall för barnkonsekvensanalys tagits fram. Mallen testas under våren 2020 och ska 

sedan ingå i rutinerna för att handlägga ärenden till kommunstyrelsen, övriga 

nämnder och kommunfullmäktige.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2020 

• Bilaga 1, Initiativ om barnkonsekvensanalys från Simon Alm (-) 
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Intiativärende om barnkonsekvensanalys 
 
I år blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att vi behöver stärka arbetet med barnens rättigheter i 
kommunens verksamheter och de beslut som hör till. Ett enkelt steg i den riktningen är att systematiskt ha 
barnen i åtanke som en del i underlagen för beslut.  
 
I Knivsta kommun har man exempelvis en barnchecklista som en del av beslutsunderlag för att ständigt 
kontrollera om barn berörs och om så är fallet vad konsekvenserna blir. Det är en variant av enkel 
barnkonsekvensanalys som inte torde vara allt för kostnadsdrivande, men som ändå fångar upp 
barnperspektivet på ett sätt att det åtminstone aldrig glöms bort. Uppsala kommun borde kunna matcha 
eller överträffa Knivsta kommuns engagemang för barnperspektivet genom att också genomföra 
barnkonsekvensanalyser vid beslut. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad: 
 
Att kommunstyrelsen för egen del inför en barnkonsekvensanalys med barnchecklista i samtliga 
beredningar av underlag inför beslut 
 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa kommun en barnkonsekvensanalys med 
barnchecklista i samtliga beredningar av underlag inför beslut i den politiska organisationen där så är 
möjligt 
 
 
Simon Alm 
Ledamot kommunstyrelsen 
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