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Till verksamhetsplanen tillhör:
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag – mall
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Inledning

Policyn är indelad i tre delmål:
1. Ökad kunskap i organisationen kring
barnkonventionen och dess tillämpning.
2. Barn är delaktiga i beslut som berör dem
3. Det fnns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut
som fattas

Detta dokument beskriver hur Älmhults kommun
ska implementera målen i policyn och arbeta
barnrättsbaserat. Här bestäms vilka delmål och aktiviteter
som ska genomföras för att uppfylla målen i policyn.
Verksamhetsplanen beslutas av kommunchefsgruppen
och löper vidare tills nytt beslut fattas om revidering.

Mål och delmål

Aktiviteter

Det övergripande målet för policyn är att
skapa en struktur som ger förutsättningar för att
bedriva ett strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete
samt att stärka barns möjligheter att vara delaktiga i
frågor som berör dem.

För att nå upp till delmålen har ett antal aktiviteter valts
ut. Varje aktivitet beskriver kort vad det rör sig om, vem
som har det övergripande ansvaret och hur aktiviteten
ska genomföras. Aktiviteterna är kopplade till hur
delmålen ska uppfyllas.
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Delmål 1: Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen
och dess tillämpning
Aktiviteter kopplade till delmål 1

Bland förtroendevalda ska det fnnas god kunskap om
vilket ansvar politiken har för att fatta beslut som är
förenliga med barnkonventionen. Utbildning i
barnkonventionen bör ske i samband med introduktion
för nya förtroendevalda vid ny mandatperiod.

1.1 Barnkonventionen är väl förankrad hos politiker och
medarbetare i förvaltningarna & bolagen
En förutsättning för att införliva barnkonventionens
principer i den kommunala verksamheten är att det fnns
kunskap om rättigheterna samt hur dessa implementeras
i det dagliga arbetet. Kunskapsnivån ska vara på sådan
nivå att det skapar förutsättningar i verksamheterna för
att aktivt arbeta med barnets rättigheter. Utbildning
och kompetensutveckling ska kontinuerligt erbjudas i
barnkonventionen, barnrättsfrågor, förhållningssätt och
metoder.

1.2 Barnrättsnätverk
Ett nätverk träfas minst två gånger per år för att utvärdera arbetet med barnrättsfrågor i de olika
verksamheterna och utbyter kunskap och erfarenheter.
Nätverket stöttar och bidrar till att utveckla formerna
för verksamheternas barnrättsarbete. Varje förvaltnings
och bolags barnrättsperson ansvarar för att information
från den egna förvaltningen/bolaget förmedlas, samt
att framkomna frågeställningar och fakta förs vidare
in i respektive förvaltning/bolag. Nätverket knyts till
kommunchefsgruppen.

Medarbetare som direkt och indirekt arbetar med barn
och unga ska ha ingående kunskaper om barnets
rättigheter och förutsättningar för att omsätta sina
kunskaper i konkret handling. Nyanställda tar del av
detta i samband med introduktion för nyanställda.

Nätverkets uppgift är att hålla samman och följa upp
kommunens barnrättsarbete, omvärldsbevaka samt
utse representant från nätverket som deltar i de externa
nätverk som rör barns rättigheter.

Chefer ska utbildas i hur man skapar goda
förutsättningar för medarbetarna i tillämpningen av
barnkonventionen.

Delmål 1

Aktivitet

Tidplan

Ansvar

1:1

Barns rättigheter ska diskuteras, konkretiseras och problematiseras på
arbetsplatsträfar eller likande forum på arbetsplatsen

Start 2021

Ansvarig chef

1:1

Information om barnkonventionen blir en del i kommunens allmänna
introduktionsutbildning

Start 2021

HR-avdelningen

1:1

Utbildningsinsatser görs för förtroendevalda, chefer och olika
yrkesgrupper

Start 2021

Kommunchefsgruppen

1:2

Varje förvaltning har en utsedd barnrättsperson för barnfrågor som
deltar i barnrättsnätverket

Start 2021

Kommunchefsgruppen

1:2

Varje bolag har en utsedd kontaktperson för barnfrågor som deltar i
barnrättsnätverket

Start 2021

VD
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Delmål 2: Barn är delaktiga i beslut som berör dem
Aktiviteter kopplade till delmål 2

Ungdomsråd

2:1: Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de
innebär i praktiken
För att barnets rättigheter ska tillgodoses behöver barn
ha kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i
praktiken. Barn har rätt att få information om sina
rättigheter anpassat utifrån sin ålder och mognad. Samtliga verksamheter ska inom sina områden tillhandahålla
anpassad information till barn om deras rättigheter och
hur rättigheterna kan tillgodoses. Detta gäller såväl i
enskilda ärenden som i frågor där barn som kollektiv är
berörda.

2:3 Infytande
Barn har ingen direkt möjlighet att påverka den
kommunala politiken eftersom de inte har någon
rösträtt. Enligt artikel 12 i barnkonventionen har varje
barn rätt att skapa sig en egen uppfattning och uttrycka
denna i de frågor som rör barnet.
För att ge barn och ungdomar möjlighet till infytande
och påverkan i frågor som berör dem ska varje
förvaltning/bolag prova olika metoder för att få ett
barnperspektiv på diverse kommunala frågor. Det kan
handla om enkäter, dialoger, workshops och inbjudna
samtal. Det viktiga är att börja testa olika metoder och
även låta barn och unga komma med förslag på vilka sätt
som fungerar för att ge dem infytande.

2:2 Kommunikation
Kommunen bör kartlägga hur kommunen
kommunicerar med barn i dagsläget och hur behoven
ser ut. En sådan kartläggning bör omfatta översyn dels
av kommunens webbplats, dels informationsmaterial
som afscher, foldrar, annonser etc. som fnns på
mötesplatser där barn och unga vistas. Även alternativa
kommunikationslösningar med unga i kommunen
bör undersökas.

Delmål 2

Aktivitet

Tidplan

Ansvar

2:1

Barn informeras om sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Start 2021

Samtliga förvaltningar & bolag
tar vid behov fram verksamhetsspecifkt material.

2:2

Genomföra en kartläggning med syftet att ge svar på både hur
kommunen kommunicerar med barn i dag och hur behoven ser ut.
Varje förvaltning inkluderar i sin verksamhetsplan.

Start 2021

Förvaltningschef

2:3

Arbeta aktivt med olika dialogverktyg för att inkludera barns åsikter i
beslut som berör dem

Start 2021

Förvaltningschef & bolagschef
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Delmål 3: Det fnns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som
fattas
Aktiviteter kopplade till delmål 3
3:2 Redovisning av resultat
För ett långsiktigt och målstyrt arbete med att införliva
barnkonventionens principer i den kommunala
verksamheten bör kommunfullmäktige ge samtliga
nämnder och styrelser i uppdrag att årligen redovisa hur
respektive verksamhet arbetar med att tillgodose barns
rättigheter och hur barns och ungas delaktighet ser ut
i den ordinarie verksamheten. En sådan redovisning
integreras i varje förvaltnings verksamhetsplan och
sammanställs av kommunledningsförvaltningen i
samband med kommunstyrelsens årsredovisning.

3:1 Prövning av barnets bästa görs i ärenden som
berör barn och unga
För att säkerställa att rättigheten barnets bästa
tillgodoses ska en prövning göras inför samtliga
strategiska beslut, nya arbetsprocesser och
verksamhetsförändringar. Det underlag som ska
användas är mallen Barnrättsbaserat beslutsunderlag.
Prövningar av barnets bästa ska också göras i beslut om
kommunens budget, stadsplanering, beslut i regioner
om lokaltrafk, planer för att bygga nya bostäder.
Barnrättsbaserat beslutsunderlag ska användas när
myndigheter tar fram föreskrifter, allmänna råd, rättsliga
ställningstaganden, icke-juridiskt bindande stödmaterial
och liknande. Utbildning om hur Barnrättsbaserat
beslutsunderlag ska göras bör erbjudas samtliga
medarbetare som hanterar dessa ärenden.

Delmål 3

Aktivitet

Tidplan

Ansvar

3:1

Gemensamma mallar för implementering av barnrättsperspektivet i kommunens verksamheter tas fram.

Start 2021

Kommunchefsgruppen

3:2

Mallen Barnrättsbaserat beslutsunderlag används när det gäller
beslut som berör barn i strategiska frågor, nya arbetsprocesser och
verksamhetsförändringar.

Start 2021

Samtliga nämnder & styrelser

3:2

Kommunfullmäktige ger nämnder & styrelser i uppdrag att
redovisa årligen hur man arbetar för att tillgodose barns
rättigheter.

Start 2021

Samtliga nämnder & styrelser
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Defnitioner
Barn Personer 0-18 år
Barnperspektiv innebär att en vuxen så långt som
möjligt sätter sig in i ett barns situation och försöker
se till barnets bästa. Det handlar också om att göra sitt
bästa för att förstå och respektera barns erfarenheter,
upplevelser, uppfattningar och handlingar.
Barnets perspektiv är det enskilda barnets åsikter,
tankar och föreställningar om sin livssituation och de
sammanhang hen befnner sig i. Barnets perspektiv
innebär att barnet självt blir lyssnat på och att det utifrån
ålder och mognad ges möjlighet att få bidra med sina
erfarenheter, synpunkter och förslag. Om det av speciella
skäl inte är möjligt att göra detta, är det viktigt att hämta
barnets åsikter i efterhand.
Barnrättsperspektiv innebär att vid varje beslut eller
åtgärd som rör barn beakta, att dess rättigheter tas
tillvara som barnets bästa, likvärdighetsprincipen,
barnets synpunkter, barnets rätt att leva och utvecklas
utifrån sina egna förutsättningar och behov, barnets
intresse på kort och lång sikt och att tillräckliga resurser
avsätts.
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, en metod att
bedöma ett enskilt barns bästa, en grupp barns bästa
eller barns bästa i allmänhet med utgångspunkt i
en specifk åtgärd eller frågeställning. Syftet med ett
Barnrättsbaserat beslutsunderlag är att få ett allsidigt
beslutsunderlag.
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