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Barn- och ungdomsnämnden 

Barnrättsperspektivet i nämndens arbete 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att i ärenden ti l l nämnden redovisa barnrättsperspektiv enligt föredragningen i ärendet; samt 

att barnrättsperspektivet ska implementeras i kontorets arbete genom att som ett första steg 
anordna seminarium för enhetens strateger. 

Sammanfattning 
En ny strategi för att förverkliga Barnkonventionen och stärka barnets rättigheter i Sverige 
godkändes av riksdagen 2010. För att säkerställa barnets rättigheter och barnets bästa i åtgär
der eller i beslut är det viktigt att konsekvenserna för barnet eller barnen analyseras och bely
ses. Nämnden föreslås godkänna en checklista, som ska användas vid beredning av ärenden 
ti l l nämnden samt att slutsatserna/konsekvenserna skrivs in i ärendet. Barnrättsperspektivet 
ska implementeras i kontorets arbete genom att som ett första steg anordna ett seminarium för 
enhetens strateger. 

Bakgrund 
Barn-och ungdomsnämnden beslutade 2014-06-12 att uppdra t i l l kontoret att under 2014 pre
sentera förslag på arbetet och implementering av barnrättsperspektivet i nämndens arbete. 

Ärendet 
En ny strategi för att förverkliga Barnkonventionen och stärka barnets rättigheter i Sverige 
godkändes av riksdagen 2010. Följande strategi ska gälla. 

• A l l lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. 
• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. 
• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. 
• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. 
• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. 
• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta 
denna kunskap i berörda verksamheter. 
• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samver
kan. 
• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga t i l l grund för beslut och prioriteringar 
som rör barn. 
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• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspek-
tiv. 

Om en viss åtgärd eller visst beslut bedöms få konsekvenser för det enskilda barnet eller en 
grupp av barn ska hänsyn tas t i l l de mänskliga rättigheterna som barn har enligt barnkonvent
ionen. Uppsala kommun har ansvar för att se t i l l att så sker. Att ha ett barnrättsperspektiv in
nebär att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut, som rör barn. 

Barnkonventionens grundläggande principer är förbud mot diskriminering av barn, Icravet på 
att alla beslut som rör barn slca ta hänsyn ti l l barnets bästa, barnets rätt t i l l liv och utveckling 
samt barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör henne eller honom (artikel, 2, 
3, 6, och 12). 

För att säkerställa barnets rättigheter och barnets bästa i åtgärder eller i beslut är det viktigt att 
konsekvenserna för barnet eller barnen analyseras och belyses. Arten av konsekvenser kan 
variera beroende på vilken typ av beslut som avses. 

Kontoret har tidigare arbetat fram en barnkonsekvensanalys kopplat t i l l Barn- och ungdoms
politiskt program för Uppsala kommun. Den analysen har upplevts krånglig och inte vara t i l l 
räckligt anpassad t i l l nämndens ansvar, varför den inte kommit att användas i den utsträck
ning som var tänkt. 

Ambitionen är nu att ta fram ett enklare frågeschema, en checklista, som tydligare anpassats 
ti l l den typ av ärenden, som nämnden behandlar. Checklistan slca användas vid beredning av 
ärendet och resultatet/slutsatserna ska skrivas in i ärendet under rubriken Barnrättsperspektiv. 

Frågorna är formulerade så att de passar in på de ärenden, som nämnden har att ta ställning 
ti l l . Frågorna slca besvaras och motiveras utifrån de mest relevanta konsekvenserna. 

Begreppen i de fyra övergripande målen i Barn-och ungdomspolitiskt program - likvärdiga 
villkor, delaktighet och inflytande, tillgänglighet och trygghet samt god fysisk och psykisk 
miljö - återfinnes i den nya checklistan. 

Checklistan (bilaga) har tagits fram inom barn- och ungdomsenheten. 

Barnrättsperspektivet slca implementeras i kontorets arbete genom att som ett första steg an
ordna ett seminarium för enhetens strateger. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf direktör 
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BILAGA 
Bilaga t i l l Barnrättsperspektivet i nämndens arbete. BUN-2014-1405 

Barnrättsperspektiv. Checklista inför beslut i barn- och ungdomsnämnden. 
Underlag ti l l ärenden, som behandlas i barn- och ungdomsnämnden. 

1. Påverkas barnet/barn och/eller ungdomen/ungdomar av beslutet? 
Ja, på vilket sätt? /Nej, varför inte? 

Om ja gå vidare. 

2. Är förslaget t i l l beslutet belyst ut barnets/barnens och/eller ungdomens/ungdomars perspek
tiv? 

Ja, på vilket sätt? /Nej, varför inte? 

3. Har barnets/barns och/eller ungdomens/ungdomars behov/bästa, med hänsyn ti l l nå
gon/några av aspekterna likvärdiga villkor, tillgänglighet, trygghet, säkerhet, psykisk och/eller 
fysisk hälsa, samt fysisk miljö beaktats i förslaget? 

Ja, på vilket sätt? /Nej, varför inte? 

4. Bygger förslaget på att barnets/barns och/eller ungdomen/ungdomars synpunlcter och upp
levelser tagits t i l l vara? 

Ja, på vilket sätt? /Nej, varför inte? 


