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Kommunstyrelsen

Uppföljning av tillämpningen av barnkonventionen
Bakgrund
Mjölby kommun beslutade 2015-10-07 § 222 om en kommungemensam metod för att säkerställa
att barnkonventionen följs. Genom att införa en kommungemensam metod då politiskt
strategiska beslut fattas kan barnets perspektiv synliggöras.
Beslutet som fattades var att när strategiska frågor behandlas som berör barn, ska följande tre
frågor besvaras i utredningen.
1
2
3

Vad blir konsekvenserna utifrån barnets perspektiv?
På vilket sätt tas hänsyn till barnets perspektiv?
Väger andra intressen tyngre?

Vid detta tillfälle beslutade kommunstyrelsen även att göra en uppföljning hur
konsekvenserna blev av nämndernas hanterande 1 maj 2016.

Byggnadskontoret
Byggnadskontorets planavdelning, som ansvarar för Mjölby kommuns planverksamhet, arbetar
med barnperspektivet som en inarbetad och naturlig del i sitt planarbete. Hänsyn som tas i det
dagliga arbetet omfattar exempelvis rimliga möjlighet till lek och rekreation, trafiksäkerhet samt
exponering för markföroreningar genom intag av jord och växter. För att säkerställa kvalitén och
att planarbetet följer intentionerna ska planavdelningen arbeta med en checklista i arbetet med
översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplaner som ett verktyg i sitt planarbete. Avsikten
med checklistan är att säkerställa barn och ungas perspektiv och inflytande.

Räddningstjänsten
Räddningstjänstens arbete ska bidra till att rädda, säkra och skydda alla de som vistas i
kommunen oavsett barn eller vuxna. Aktiviteter som särskilt riktar sig till barn och ungdomar
årligen är:
 Förskolebarn (6-års) besöks och får brandskyddsinformation
 Samtliga elever i årskurs 4 erbjuds 3h teoretisk brandskyddsutbildning
 Samtliga elever i årskurs 7 inbjuds till 3h brandskyddsutbildning innehållande både teori
och praktiska moment
 Elever i årskurs 9 erbjuds en utbildningsdag angående iskunskap och isvett innehållande
både teori och praktiska moment
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Kommunstyrelsens förvaltning
I årsredovisningen för 2015 under kvalitetsredovisningen anges att kommunstyrelsen under året
lyft barnperspektivet i politiskt strategiska frågor.
När förvaltningschefsgruppen på internatet i mars 2016 tog fram ett tjänstemännaförslag till
investeringar bedömdes aktuella investeringar i förhållande till vilken betydelse de har utifrån ett
barnperspektiv.
Kommunstyrelsens förvaltning är på väg att införa kommungemensamma rutiner får användning
av telefon och mobila enheter. I rutinen ingår hur personalen ska agera när det är ett barn som
ringer in.
Ett förslag till riktlinjer för medborgardialog har utarbetats där det särskilt bör beaktas att det
framkommer ett barnperspektiv. Det betyder att i de fall då det bedöms relevant är viktigt att ta
reda på barns åsikter i respektive fråga. Det kan ske genom att direkt fråga barn eller deras
företrädare.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Rent allmänt berörs barn- och ungdomar mer eller mindre i de allra flesta ärenden som behandlas
på kultur- och fritidsnämnden. Det blir därför en bedömning huruvida det är relevant med en
”utredning” eller ej. Om inte det kan anses vara relevant anges i tjänsteskrivelsen ”Ej relevant i
detta ärende.
Från och med mars månads nämnd skrivs ”Beaktande av barnkonventionen har gjorts.”
med i paragrafen
I yttrande över ”Remiss - kulturverksamheter i vissa bostadsområden Regeringskansliet/Statens
Kulturråd” Vid olika insatser bör barnkonventionen beaktas. Frågor vad denna satsning får för
konsekvenser utifrån barnets perspektiv samt hur hänsyn till barnens perspektiv tas, bör finnas
med redan i tänkandet vid utformandet av ansökan. Vi ser därför att det finns formulerat en
direkt frågeställning kopplat till barnkonventionen och den berörda satsningen.
Exempel när frågeställning har tillämpats är Medborgarförslag om skatepark i Väderstad
Utdrag från tjänsteskrivelsen/utredningen där frågeställningarna besvaras enligt följande:
Barnen ungdomarna får ingen skatepark/anläggning i Väderstad att utöva sitt intresse på.
Genom att seriöst behandla och bedöma förslaget tas hänsyn till barnets perspektiv även om
effekten i detta fall blir ett nekande svar.
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att andra intressen väger tyngre. Planering för
skatepark i Väderstad finns inte som ett planerat objekt i långtidsbudget inom kommunen.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är dock att övervägande bör tas för att stimulera
barn och ungdomars fysiska aktivitet i närmiljön av vissa bostadsområden/orter i kommunen.
Medborgarförslag - förändring av inpassage till ishallen
Ishallen är en arena som rymmer en stor andel barn- och ungdomsverksamhet inom
föreningsverksamhet, skola och allmänhet. Den föreslagna åtgärden bedöms dock inte påverka
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tillgängligheten eller funktionen ur ett barns perspektiv. Inom ramen för
lokalanpassningsåtgärder och med koppling mot barnkonventionen prioriteras andra föreslagna
åtgärder högre.

Miljökontoret
Miljönämnden har beaktat barnperspektivet i sin Verksamhetsplan för 2016-2018:
 Inom verksamhetsområdena livsmedel och dricksvatten beaktar miljökontoret
barnperspektivet och FN:s barnkonvention genom att kontrollera livsmedelshanteringen
som bedrivs på förskolor och skolor, samt genom att kontrollera märkningen av godis.
Samt vid kontroll av dricksvattenanläggningar eftersom barn och spädbarn i vissa fall är
extra känsliga för ämnen som kan finnas i dricksvatten.
 Inom verksamhetsområdet hälsoskydd beaktar miljökontoret barnperspektivet och FN:s
barnkonvention vid myndighetsutövning bland annat genom att planera delar av tillsynen
utifrån resultaten i de miljöhälsorapporter som genomförs av Institutet för miljömedicin
och som avser barnens upplevelser av den yttre miljön samt utifrån resultatet i
Länsstyrelsen Östergötlands enkät Om mig som vänder sig till skolungdomar med frågor
om bland annat rökning. Som ett led i detta deltar kontoret i ett regionalt projekt
”Kemikalier i förskolor” som syftar till att bidra till grön omställning och en giftfri
vardag samt sprida information om kemikalier inom förskolan.
 Inom verksamhetsområdet naturvård beaktar miljökontoret barnperspektivet och FN:s
barnkonvention bland annat genom att planera och genomföra naturguidningar som riktar
sig till barn och skolklasser, samt genom att vid framtagande av informationsskyltar
anpassa utformningen för barn där så är lämpligt.

Omsorgs- och socialförvaltningen
Omsorgs- och socialförvaltningen har flera olika typer av verksamhet. Inom den lagstyrda
myndighetsutövningen har omsorgs- och socialförvaltningen alltid haft med barnperspektivet i
de individutredningar som görs. Då strategiska frågor inte behandlas inom just denna verksamhet
så behandlas således inte detta i vårt svar, men det kan vara värt att nämna att barnperspektivet
naturligtvis även är högst relevant även inom myndighetsutövningen.
En relevant fråga att ställa i sammanhanget är när vi kan bedöma att en strategisk fråga ”berör
barn”. Omsorgs- och socialförvaltningen vill hellre se att en standard utarbetas för kommunen
där dessa tre frågor, eller fler om vi så vill, alltid reflekteras över och finns med i mallarna för
alla de dokument vi skriver. Vid bedömningen att frågan inte härrör barn så kan man istället ta
bort frågeställningarna och istället svara något i form av: ”Utredaren/handläggaren har beaktat
barnperspektivet och finner att frågan inte berör barn”. Om vi ska ha möjlighet att leva upp till
kravet att alltid ta detta i beaktning i vårt strategiska arbete så är detta det absolut enklaste sättet
att skapa förutsättningar för uppföljning och utvärdering av frågan.
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Av samma skäl bör rubriksättningen vara en satt mall även i missiven, liksom i
tjänsteskrivelserna, då missiven fungerar som mallar för protokollen, vilka då blir både en signal
utåt – hur vi arbetar med frågan (synliggörande) – samt gör det lätträknat inför framtiden då vi
lätt kan bläddra i alla beslut som nämnderna tagit istället för att behöva gräva bland
tjänsteskrivelserna i respektive diarium.
Omsorgs- och socialförvaltningen har tidigare inte inkluderat barnperspektivet utifrån listade
frågeställningar i vår handläggning av strategiska frågor, men har självfallet tagit barns intressen
i beaktning i många av de behandlade ärendena. Problemet idag är att det blir svåröverblickbart
och omöjligt att utvärdera, samt leder till en osäkerhet i när och hur detta ska behandlas. Att ha
ställda frågeställningar närvarande i varje skrivelse löser detta problem.
Exempel på när vi inte har använt nämnda frågeställningar är följande:
Förändring av uppdragsbeskrivning för anhörigkonsulent
”Personer under 18 år omfattas inte av bestämmelsen om anhörigstöd. Hälso-och sjukvården
har ett lagstadgat ansvar för denna målgrupp.”
Exempel på när vi har använt nämnda frågeställningar är följande:
Utredning heldygnsabonnemang för kost i särskilda boenden inom äldreomsorgen
Utredarens bedömning är att frågans art inte berör barn, varken direkt eller indirekt, och
således har inte en checklista för att ta vara på barnens perspektiv i enlighet med
barnkonventionen
tillämpats i utredningen.”

Service- och teknikförvaltningen
Inom service- och teknikförvaltningens verksamheter har vi i dagsläget bara tillämpat
barnperspektivet i budgetberedningen men vi ser att barn- och ungdomar berörs i många av de
frågor som tas upp, och som kommer att tas upp, i förvaltningen. Det är lite svårt att efter så kort
tid redovisa för konsekvenserna av den kommungemensamma metod som togs i oktober 2015.
Kostservice kommer beakta barnkonventionen i utförandet och reviderandet av kostpolicyn som
det arbetas med nu. Livsmedelsverket och skollagen är andra råd och lagar kostservice jobbar
efter för att se till att barnkonventionen följs.
Gata/park har till uppgift att vid exempelvis planerandet av nya eller ombyggnation av gator,
cykelvägar och parker ta hänsyn och anpassa efter våra barn- och ungdomar.
VA/avfall strävar ständigt efter ett hållbart vatten, renare sjöar och vattendrag, miljötänk kring
avfallet, vilket är bra ur barnperspektivet.
Lokalvården jobbar efter att välja miljövänliga, giftfria och kanske mer sparsamt parfymerade
rengörningsmedel när de utför lokalvård i förskolor, grundskolor och gymnasielokaler.
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Utbildningsförvaltningen
De tre kommungemensamma frågeställningarna fungerar tillfredsställande. För att man ska bli
påmind om att ha med frågeställningarna, vore det dock bra om de funnes med i missiv-mallen i
Lex, inte bara i den utvidgade tjänsteskrivelsemallen. I de ärenden där frågeställningarna inte är
relevanta kan man radera dem, men finns de inte med i grundmallen är det lätt att glömma ha
med dem.
Utbildningsnämnden beskriver olika ärenden där man tillämpat den gemensam frågeställningen.
Ledighet från undervisning – UTB § 9, 2016-01-25
Barn och ungdomar behöver vara i skolan för att få med sig så mycket kunskaper och färdigheter
som möjligt inför sitt framtida vuxenliv. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning
av elevens situation, t ex frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheter att kompensera
den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.
Barnkonventionen – UTB § 10, 2016-01-25
Utbildningsnämnden beslutade 2014-09-22, § 71, att pröva en mall för barnkonsekvensanalyser i
ärenden som tas upp för beslut i nämnden och utvärdera det hösten 2015. Kommunstyrelsen
beslutade 2015-10-07, § 222, att införa en kommungemensam metod med tre specifika
frågeställningar då politiskt strategiska beslut som berör barn fattas.
Utbildningsnämnden har att ta ställning till utvärdering av den egna mallen från 2014 och till
kommunstyrelsens beslut oktober 2015. Syftet med både barnkonsekvensanalysen och
frågeställningarna är att synliggöra barnens perspektiv. Nämndens mall från 2014 har använts,
men inte rutinmässigt. En svårighet är tidsaspekten. Barnperspektivet vägs ofta in, men att
genomföra och dokumentera en grundlig barnkonsekvensanalys i varje ärende skulle avsevärt
fördröja beslutsprocessen.
Konsekvensen av att de tre frågorna ställs innan strategiska politiska beslut, är att nämndens
ledamöter påminns om vikten av barnperspektivet. Hänsyn till barnperspektivet beror på aktuell
sakfråga från fall till fall. Ibland kan behov och intressen hos olika grupper av barn stå i
motsatsförhållande och då behöva vägas mot varandra. Övergripande samhällsintressen behöver
ibland också vägas in. Nämnden har att hålla sig inom tilldelad budget, vilket medför att barnens
perspektiv inte alltid kan tillgodoses.
Vidareutbildning av barnskötare till förstelärare – UTB § 23, 2016-03-21
Barnen får personal med högre pedagogisk utbildning.
Personal med hög pedagogisk utbildning är till fördel för barnens utveckling och lärande.
Andra intressen väger inte tyngre.
Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Stolt
Kommunsekreterare
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Handläggare
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av barnkonventionen
Bakgrund
Mjölby kommun beslutade 2015-10-07 § 222 om en
kommungemensam metod för att säkerställa att barnkonventionen
följs.
Beslutet som fattades var att när strategiska frågor behandlas som
berör barn, ska följande tre frågor besvaras i utredningen.
1
2
3

Vad blir konsekvenserna utifrån barnets perspektiv?
På vilket sätt tas hänsyn till barnets perspektiv?
Väger andra intressen tyngre?

Vid detta tillfälle beslutade kommunstyrelsen även att göra en
uppföljning hur konsekvenserna blev av nämndernas hanterande 1 maj
2016.
Nuläge
Tillämpning av barnkonventionen är i högsta grad aktuell då
regeringen har uttalat en inriktning att barnkonventionen ska bli
svensk lag. Regeringens utredare har presenterat ett förslag (SOU
2016:19) i mars 2016 till inkorporering av barnkonventionen som
svensk lag från och med 1 januari 2018.
Utifrån den uppföljning som gjorts av arbetet i kommunens nämnder
har inte beslutet om att tillämpa barnkonventionen i strategiska frågor
fått genomslag. Bedömningen är att det finns ett stort behov av
utbildning inom området.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

kommunstyrelsen tagit del av informationen
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Uppföljning av tillämpningen av barnkonventionen
Bakgrund
Mjölby kommun beslutade 2015-10-07 § 222 om en kommungemensam metod
för att säkerställa att barnkonventionen följs.

Beslutet som fattades var att när strategiska frågor behandlas som
berör barn, ska följande tre frågor besvaras i utredningen.

1
2
3

Vad blir konsekvenserna utifrån barnets perspektiv?
På vilket sätt tas hänsyn till barnets perspektiv?
Väger andra intressen tyngre?

Vid detta tillfälle beslutade kommunstyrelsen även att göra en uppföljning hur
konsekvenserna blev av nämndernas hanterande 1 maj 2016.

Nuläge
Tillämpning av barnkonventionen är i högsta grad aktuell då regeringen har
uttalat en inriktning att barnkonventionen ska bli svensk lag. Regeringens
utredare har presenterat ett förslag (SOU 2016:19) i mars 2016 till inkorporering
av barnkonventionen som svensk lag från och med 1 januari 2018.

Utifrån den uppföljning som gjorts av arbetet i kommunens nämnder har inte
beslutet om att tillämpa barnkonventionen i strategiska frågor fått genomslag.
Bedömningen är att det finns ett stort behov av utbildning inom området.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att

kommunstyrelsen tagit del av informationen och uppföljning behöver ske
under hösten.
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