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Motion – ta fram en barnchecklista enligt FN:s 
barnkonvention som ska beaktas vid ärende-
beredning inför beslut i kommunens nämnder 
Dnr TFN-2012-1713   Dpl 35 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Föreslå kommunstyrelsen avslå Christian Norlins (S) och Anna Dahlén Gauffins 
(S) motion om att ta fram en barnchecklista enligt FN:s barnkonvention. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christian Norlin (S) och Anna Dahlén 
Gauffin (S) att kommunen tar fram en barnchecklista enligt FN:s barnkonvention 
som ska beaktas vid ärendeberedning inför beslut i kommunens nämnder.  
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 oktober 2012. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 augusti 2012, § 16. 
Christian Norlins (S) och Anna Dahlén Gauffins (S) motion den 22 augusti 2012. 
 
Ärende 
 
Vad är FN:s barnkonvention? 
FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga 
rättigheter för barn. Sverige har ratificerat denna och i Karlstads kommun ska vi 
arbeta med barn- och ungdomsperspektivet utifrån barnkonventionen. En viktig del 
i konventionen är begreppet ”barnets bästa”. Där anges att ”vid alla åtgärder som 
rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska barnets bästa  
komma i främsta rummet.” En annan relevant del i konventionen är att ”varje barn 
har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad”. Som barn 
räknas varje människa under 18 år. 
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Hur TF:s verksamheter tar hänsyn till barnperspektivet idag 
En representant vardera för trafik- och gatuenheten, natur- och parkenheten och 
fastighetsutvecklingsenheten har fått svara på frågor om bland annat i vilken ut-
sträckning de känner till barnkonventionen, hur de tar hänsyn till barnperspektivet 
idag, vilket eventuellt stöd de har för det idag och om de anser att det behövs en 
checklista för att bättre leva upp till barnkonventionen. 
 
Verksamhetsföreträdarna uppger att de vet att barnkonventionen finns, men de 
känner till innehållet i den i mycket olika utsträckning. Oavsett kunskapsdjup 
menar de att de tar hänsyn till barnperspektivet. Det sker bland annat genom: 
 
 konsulter och arkitekter när man t ex bygger en förskola eller skola. De har 

normalt mycket kunskap och erfarenhet inom området. 
 egen kunskap och erfarenhet som man som tjänsteman bygger upp inom ett 

verksamhetsområde, t ex om lekplatsers utformning. 
 undersökningar i form av enkäter eller genom att man hämtar in synpunkter vid 

besök på skolor eller förskolor. Det uppfattas dock som ett rätt krävande om än 
viktigt arbete och förekommer inte regelbundet. 

 att de lyfter barnperspektivet i för verksamheten relevanta forum. 
 kontakt med personal på till exempel förskola, skola vilka kan bidra med ett 

barnperspektiv i olika situationer. Det betyder dock inte självklart att barnen 
själva får komma till tals. 

 att följa politiska beslut, t ex om hastighetssänkningar vid skolor och förskolor. 
 det ”sunda förnuftet”. 
 
Det varierar relativt mycket mellan verksamheterna hur aktivt man jobbar med 
barnperspektivet. Inget särskilt stöd i form av till exempel en checklista eller 
liknande används. 
 
Behov av stöd för att bättre kunna leva upp till barnperspektivet 
Verksamheterna på TF har olika syn på om det behövs en checklista för att kunna 
leva upp till barnkonventionen på ett bättre sätt. En summering kan vara att en 
checklista kan vara bra, men inte löser allt. Barnperspektivet behöver lyftas också 
på andra sätt, få ökad status och om ingen uppföljning görs, finns risken att check-
listan blir en ”hyllvärmare”. För att bli bättre på att ta till vara barnperspektivet och 
säkerställa detta i relevanta ärenden kan dock en checklista vara en hjälp, inte minst 
för till exempel nyanställda. Viktigast är dock en medvetenhet och kunskap om 
barnperspektivet. Förvaltningen anser att checklistor generellt kan vara ett trubbigt 
instrument som kan innebära begränsningar när det gäller att finna kreativa, 
fungerande helhetslösningar som även tar hänsyn till alla de andra aspekter som 
måste beaktas i en beslutssituation. Viktigare för att barnperspektivet skall beaktas 
är i stället att genom återkommande kompetensutveckling av berörda handläggare 
och beslutsfattare öka förståelsen för, och den övergripande kunskapen om, barns 
behov och uppfattningar. I nästa skede handlar det om att ge stöd till handläggaren 
för att kunna söka fördjupad kunskap i den enskilda frågan, exempelvis genom 
samråd med den expertis som finns på Barn- och Ungdomsförvaltningen. När det 
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gäller kursutbud internt inom kommunen anordnas för närvarande kurser om 
barnkonventionen endast för ledamöterna i ungdomsfullmäktige. 
 
Utöver barnperspektivet finns ytterligare några viktiga horisontella perspektiv som 
kommunen ska ta hänsyn till. De är folkhälsa, äldre, miljö, funktionshinder, 
jämställdhet, integration och mångfald, samt trygghet. Kommunen bör ta ett hel-
hetsgrepp på samtliga horisontella perspektiv och av det skälet anser TF att 
motionen ska avslås. Ska det finnas en checklista bara för barnkonventionen, en för 
varje horisontellt perspektiv, en gemensam för alla perspektiv eller inga checklistor 
alls?  
 
 
 
Hans Wennerholm Carina Strandberg 
teknik- och fastighetsdirektör Stabschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Rut Vikner, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Carina Strandberg, teknik- och fastighetsförvaltningen 


