Checklista för barnperspektivet vid beslut i Västerviks
kommun
Antagen av kommunstyrelsen 2017-11-27, § 413
Checklistan ska användas av alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag.
Sverige har tillsammans med nästan 200 länder anslutit sig till Förenta Nationernas konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar under
18 år har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas
mot övergrepp. Rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska alltid komma i
första hand.
Frågorna nedan ska ställas innan beslut fattas. Om svaren är negativa ur barnens
perspektiv kan det vara relevant att göra en djupare barnkonsekvensanalys (se mer
information om detta efter checklistan). Redovisning av överväganden, till exempel
andra intressen som vägs mot barnens, och ställningstaganden ska redovisas i
beslutsunderlaget.
1. Påverkar detta förslag barns och ungdomars situation?
Ja 

Nej 

Om svaret är ja, fortsätt med frågorna nedan.

2. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa kommer i första hand?
Ja 

Nej 

3. Har beslutet en negativ påverkan på barns och ungdomars sociala, ekonomiska och
kulturella rättigheter?
Ja 

Nej 

Om svaret är ja, har detta beaktats?

Ja 

Nej 

4. Har beslutet en negativ påverkan på barns och ungdomars rätt till en god hälsa?
Ja 

Nej 

Om svaret är ja, har detta beaktats?

Ja 

Nej 

5. Påverkar beslutet möjligheten för barn och ungdomar med fysiska och psykiska
funktionsnedsättningar att få sina behov tillgodosedda?
Ja 

Nej 

Om svaret är ja, har detta beaktats?

Ja 

Nej 

6. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening?
Ja 

Nej 

Om ja, har ungdomsrådet tillfrågats?
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Ja 

Nej 

Barnkonventionens fyra grundpelare
FN:s barnkonvention har fyra särskilt viktiga grundpelare som återfinns i artikel 2, 3, 6
och 12:
Barnets rätt till likvärdiga villkor (Artikel 2)

Barn ska ha likvärdiga livsvillkor oberoende av t ex ekonomisk ställning,
familjebakgrund eller socialt ursprung. Ett skydd mot diskriminering.
Barnets bästa i främsta rummet (Artikel 3)

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ,
skall barnets bästa komma i främsta rummet.
Barnets rätt till liv och utveckling (Artikel 6)

Skapa en miljö som garanterar maximala möjligheter till överlevnad och utveckling
(fysisk, psykisk, moralisk osv)
Barnets rätt att uttrycka sina åsikter (Artikel 12)

Rätt att uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör barnet (både personliga och t ex
närmiljö- och samhällsfrågor). Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till
ålder och mognad.

Barnkonsekvensanalys
Barnombudsmannen har identifierat fem viktiga steg när en barnkonsekvensanalys ska
genomföras.
1. Kartläggning

Kunskapsinhämtning, vilka grupper av barn beslutet rör.
2. Beskrivning

Beskrivning av syfte och sammanhang. Beskrivning av synpunkter från
barn, belysning från olika perspektiv. Alternativa förslag och kostnadsberäkningar.
3. Analys

Problemanalys med motiven till förslaget. Har utgångspunkten förändrats utifrån de
synpunkter som har kommit fram? Analysera faktaunderlaget och förutse effekterna av
olika beslut.
4. Prövning med beslut

Sammantagen helhetsbedömning av alla relevanta faktorer, ta hänsyn så långt som
möjligt till barnens behov.
5. Utvärdering

Vilka effekter beslutet fick och hur väl det stämde med konsekvensanalysen.
Mer information om hur en barnkonsekvensanalys genomförs finns på
www.barnombudsmannen.se.
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