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Barnkonsekvensanalys checklista
Avseende FN:s konvention om barns rättigheter
Gotlands kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn och unga får
sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall lyftas i alla verksamheter.
Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning och beslut i ärenden så att inga förslag i
Gotlands Kommun beslutas utan att barn och ungas rätt har beaktats. Det är allas ansvar, såväl
tjänstemän som politiker att alltid beakta frågorna i checklistan inför ett beslut som på något
sätt berör barn och unga.
Checklistan är till för att:
 Fungera som ett tankestöd och arbetsmaterial i varje förvaltning.
 Införliva barn- och ungdomsperspektivet i samtliga av kommunens verksamheter.
 Nå bättre och mer väl underbyggda beslut.
Barnkonventionens fyra särskilt viktiga grundpelare:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de
rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess
föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning,
nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot
alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller
familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
1. 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.
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som
behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess
föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta
ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.
2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och
utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt
uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i
förhållande till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom
företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella
lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.
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Barn Checklista

Ärendenummer:______________
Att bifoga handlingar för beslut

Ärendets namn:_____________________________

Under ärendehanteringen och i beslutsprocessen ställs följande frågor och redovisas i beslutet:
1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av denna fråga?
Innebär förslaget att:
vi har satt barns och ungas bästa i främsta rummet
vi tagit hänsyn till deras sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter
vi tagit hänsyn till deras hälsa och utveckling, behov och säkerhet
vi tagit hänsyn till de funktionshindrade barnens och ungas behov
Barn och unga berörs inte alls av ärendet, vare sig direkt eller indirekt.
På vilket sätt berörs/berörs inte barn och unga:___________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Kan barns och ungas egna åsikter tas tillvara i denna fråga?
Ja
Nej
Om Ja, enligt vilken nivå på medinflytandestegen på sidan 3 i detta dokument.
Om Nej, motivera varför barns och ungas åsikt ej tagits tillvara i frågan.
Nivå nr:
Hur motiveras denna nivå:__________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Om barn och ungdomar tillfrågats – bör en återkoppling/uppföljning till dessa göras.
Dokumentation
Varje nämnd redovisar åtgärder och goda exempel hur barnchecklistan har genomförts i olika
ärenden under året i årsredovisningen samt redovisar antal beslut som föranletts av
barnchecklistan samt hur stor andel av besluten tagna under året detta utgör.

__________________________________
Underskrift av handläggare

________________________________
Namnförtydligande
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Då barnet ingår i en grupp
som ska besluta eller är en
av flera som får ge
synpunkter på någon åtgärd
(annan beslutar, t.ex
nämnd) ska texten ”tagit
beslut” i steg 6 & 8 läsas
som ”gett synpunkter” och
i steg 9 ska texten ”själv
fått bestämma” läsas som
”gett synpunkter utan
inblandning av vuxna”.

