
 

 

 

 

Ronneby kommun 

Ronneby.se 

  

Rutin - 

Barnrättsbaserade 
beslutsunderlag    

 
 

 

 

 

 

Dokumenttyp: Rutin  

Antaget av: Kommundirektören 

Antagen: 2021-02-11 

Giltighetstid: 2024-02-11 



 

2 (12) 

 
 
  

Diarienummer: 2021-000059 

Ansvarig för dokumentet: Kommunledningsförvaltningen  

Tidpunkt för senaste aktualitetsprövning: 

Tidpunkt för senaste revidering 

Relaterade styrdokument: 

Sökord: 



 

3 (12) 

Innehåll 

1. Syfte.......................................................................................................................... 4 

2. Arbetssätt för barnrättsbaserade beslutsunderlag .................................................... 4 

3. Barnchecklista .......................................................................................................... 5 

2.1 Vägledning till barnchecklistan ............................................................................... 5 

4. Barnkonsekvensanalys ............................................................................................. 6 

3.1 Mall barnkonsekvensanalys ................................................................................... 7 

Bilaga 1. Bakgrund och uppföljning ................................................................................. 9 

Bilaga 2. Lästips ............................................................................................................ 10 

Bilaga 3. Barnkonventionens artiklar ............................................................................. 11 

 

  



 

4 (12) 

1. Syfte  

Barnkonventionsutredningen (Barnkonventionen och svensk rätt, SOU 2020:63) bedömer att 

svensk lagstiftning och praxis till största delen stämmer överens med barnkonventionen. Det 

säkerhetsställer dock inte att tillräcklig hänsyn tas till barns rättigheter i det dagliga arbetet. 

Syftet med rutin barnrättbaserade beslutsunderlag är att stödja Ronneby kommuns förvaltningar, 

nämnder och bolag att tillämpa ett barnrättsperspektiv utifrån barnkonventionen. Rutinen bör 

anpassas efter respektive verksamhets uppdrag och nuvarande handläggningsprocesser samt 

implementeras med hänsyn till rådande lagstiftning.  

2. Arbetssätt för barnrättsbaserade beslutsunderlag 

Varje beslut som rör barn ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i 

enlighet barnkonventionen. Rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag vänder sig till alla 

verksamheter inom kommunkoncernen. Det är allas ansvar, såväl tjänstepersoner som politiker 

att alltid beakta frågorna inför ett beslut som på något sätt berör barn. Rutinen innehåller:  

1. Barnchecklista med vägledande frågor vid prövning av barns bästa. Många frågor i det 

dagliga arbetet berör barn. För att införliva och säkerställa ett barnrättsperspektiv i 

verksamhetens ordinarie processer finns barnchecklistan. Frågorna ska fungera som ett stöd vid 

handläggning av ärenden inför beslut och vid andra prövningar av barnets bästa. Frågorna utgår 

från konventionens fyra grundprinciper och kan med fördel kompletteras utifrån respektive 

verksamhetsområde.  

2. Mall för barnkonsekvensanalys. Vid frågor som bedöms påverka barn i stor utsträckning eller 

röra en större förändring av verksamheten ska en barnkonsekvensanalys göras. Det kan till 

exempel gälla framtagande av policydokument och budget, byggande av bostadsområden och 

förändringar i verksamheter. Syftet kan också vara att ta reda på mer om barns villkor där svaret 

inte är givet och där det krävs en djupare utredning för att lyfta fram olika perspektiv. En 

barnkonsekvensanalys är en fördjupad utredning av barnrättsperspektivet i frågan. Den kan 

läggas som en bilaga till tjänsteskrivelsen eller inkorporeras i utredningen (se mall s. 7-8). 

 

 

Läs mer om tillvägagångsättet under rubrikerna på nästa sida.    

Frågor som berör barn 

Frågan bedöms påverka 
barn och 

barnrättsperspektivet 
behöver prövas  

1.Barnchecklista

Frågan bedöms

- påverka barn i stor 
utsträckning 

- rör en större förändring 
av verksamheten

- behov av fördjupad 
utredning 

2. Barnkonsekvensanalys 
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3. Barnchecklista  

Rör frågan/ärendet barn?  

Om du svarar JA. Ta då även ställning till nedanstående frågor: 

 Vilka barn berörs av beslutet? 

 Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet?  

 Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? 

 Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats? 

 Har du analyserat vilka barn som kan diskrimineras på grund av beslutet? 

Om svaret på någon av frågorna är NEJ, fundera på hur du kan få ett beslut som följer 

barnkonventionen och om en barnkonsekvensanalys ska upprättas för att pröva barnets bästa. 

Ta hjälp av vägledningen för barnchecklistan när ovanstående frågor besvaras. 

 

2.1 Vägledning till barnchecklistan 

Vilka barn berörs av beslutet? Till exempel alla barn 0-18 år i kommunen, barn i en viss 

årskurs, barn i ett visst bostadsområde, barn som talar ett visst modersmål, barn med en 

funktionsvariation, barn med en hälsorisk etc. 

Icke-diskriminering av barnet (artikel 2). Barn får inte diskrimineras på någon grund, till 

exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, könsidentitet, sexuell läggning, 

religion eller annan trosuppfattning. Hur har vi tagit hänsyn till icke-diskriminering och 

jämlikhet inför beslutet? 

Barnets bästa (artikel 3). Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa beaktas och bedömas. 

Vad som är barnets bästa måste tolkas från fall till fall. Barnets bästa kan baseras på 

evidensbaserad forskning, rådande praxis eller beprövad erfarenhet. Det är inte givet att ett beslut 

gynnar det bästa för alla barn, eftersom barn inte är en homogen grupp. Ett beslut kan också ha 

olika konsekvenser för barn på kort och lång sikt, vilket bör vägas in i beslutet. Hur har vi tagit 

hänsyn till barnets bästa inför beslutet? Om vi inte kan tillgodose (alla eller vissa) barns bästa på 

grund av till exempel otillräckliga resurser, vad gör vi för att ändå säkerställa barns rättigheter? 

Goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling (artikel 6, 19, 24, 26, 39 etc.). Barn har rätt till 

trygga uppväxtvillkor och utveckling av sin fulla potential. Barn har rätt att skyddas mot våld 

och övergrepp. Hur bidrar beslutet till barns utveckling och trygga uppväxtvillkor? 

Delaktighet och lättillgänglig information (artikel 12, 13 och 17). Barn har rätt till inflytande 

och att få uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. De har rätt att ta del av information på ett 

lättillgängligt sätt. Hur har barn varit delaktiga inför beslutet? Om barn inte har varit delaktiga, 

kan vi finna andra undersökningar om vad barn har tänkt i liknande frågor? Vilka åsikter har 

barn lagt fram? Har vi tagit hänsyn till barns rätt till lättillgänglig och lättläst information? 

Annan relevant artikel för beslutet. Vilken eller vilka artiklar behandlas särskilt i beslutet? 
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4. Barnkonsekvensanalys   

En barnkonsekvensanalys är en prövning av barnets bästa, vilket innebär att relevant information 

behöver inhämtas för att sedan utifrån en helhetsbedömning kunna fatta bästa möjliga beslut. 

Med utgångspunkt i frågan som ska utredas ska en barnkonsekvensanalys innehålla följande 

underlag: 

 Vilken lagstiftning reglerar frågan som ska prövas? 

 Vilka artiklar i barnkonventionen är aktuella att beaktas? 

 Hur ser praxis ut? 

 Vad säger aktuell forskning? Finns teorier som kan beaktas? 

 Synpunkter från den beprövade erfarenheten? 

 Synpunkter från barnet eller barnen det gäller? 

 Synpunkter från det sociala nätverket (om det är relevant för frågan)? 

 Barnets bästa på kort och lång sikt? 

 Ekonomiska aspekter.  

När sammanställningen är gjord ska en rekommendation göras om vad som är barnets bästa i den 

aktuella frågan. Efter det ska en prioritering göras om hur tungt barnets bästa ska väga. I de fall 

barnets bästa inte kan prioriteras ska kompenserande åtgärder på lång och på kort sikt övervägas. 

Se mall barnkonsekvensanalys 

 

                  

De olika delarna i 

barnkonsekvensanalysen kan 

illustreras som en hage. Helheten 

och de olika delarna synliggörs 

samtidigt som de hålls samman. 
Det är ingen rangordning mellan 

de olika delarna.   

Bildkälla: Inspiration SKR 
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3.1 Mall barnkonsekvensanalys  

Nedan beskriv de olika steg som bör ingå i barnkonsekvensanalysen. Till varje rubrik finns 

vägledande frågor.  

Bakgrund – beskrivning av ärendet där beslut ska fattas 

 Vad är frågan som ska utredas/prövas? 

 Anledning till utredningen?  

 Ansvarig verksamhet: vem är beställare av utredningen/prövningen? 

 Vilka barn berörs av frågan? Finns det särskilt utsatta barn/grupper? 

 Hur sker återkopplingen till inblanda parter? (t.ex. barnen, föräldrar, personal)  

 

Kartläggning och beskrivningen – inhämta kunskap  

Aspekter som kan vara viktiga att belysa:  

 Vilka artiklar i barnkonventionen är aktuella? 

 Vilken lagstiftning reglerar frågan som prövas såsom lag, förordningar eller 

myndighetsföreskrifter?  

 Vilka andra styrdokument finns? 

 Vad är kommunens viljeinriktning och mål? 

 Vilka erfarenheter finns i verksamheten som kan vara till nytta? 

 Hur har andra kommuner gjort i frågan? 

 Vad säger forskning och annan kunskapsteorier/beprövad erfarenhet? Finns det forskning 

eller teori som stöder eller talar emot beslutet? 

 Vilka synpunkter har barn i frågan? 

 Vad har barnens sociala nätverk, så som vårdnadshavare eller personal inom skolan, för 

synpunkter?  

 Vad är andra aktörers synpunkter? 

 

Analys och prövning av åtgärder - ta fram handlingsalternativ och analysera 
konsekvenser 

Frågor som kan analyseras: 

 Vilket och/eller vilka barn berörs? 

 Vilka förslag till lösningar finns i frågan? 

 Vilka problem och/eller intressekonflikter finns i ärendet? 

 Tillgodoses barnets rättigheter enligt artikel 2,3, 6 och 12 samt andra aktuella rättigheter? 

Ta stöd av vägledning till barnchecklista. 

 Hur ska barnets åsikter beaktats? 

 Hur ska andra aktörers åsikter beaktats? 

 Hur påverkas barnet/barnen på kort och lång sikt? 

 Om barnets bästa inte kan tillgodoses, vilka kompenserande åtgärder behöver vidtas? 

 Behövs en riskanalys göras? 
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Bedömning och förslag till beslut – bedömning och rekommendationer vad som är 
barns bästa i frågan.  

I de fall barnet bästa inte kan prioriteras ska kompensatorisk åtgärder på lång och kort sikt 

övervägas.  

 

 

Återkoppling till barnet/barnen 

Hur, när och av vem ska återkoppling ske? 
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Bilaga 1. Bakgrund och uppföljning 

 

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Det innebär att konventionen 

inte bara är ett perspektiv som ska beaktas utan att det är en lag som ska följas. En av de bärande 

principerna i barnkonventionen - artikel 3, utrycker att barnets bästa ska prövas och beaktas i alla 

frågor som rör barn. Det gäller för det enskilda barnet, barn som grupp och gruppen barn. Enligt 

konventionen är barn varje människa upp till 18 år.  

 

Från och med 2021 är ett av Ronneby kommuns strategiska mål Barn och ungas behov. Målet 

harmoniserar med barnkonventionen och utrycker bland annat att barn- och 

ungdomsperspektivet prioriteras och är centralt i samhällsplanering och all kommunal 

verksamhet. 

 

Prövning av barnets bästa är ett underlag för beslut som fattas i frågor som direkt eller indirekt 

rör barn. Utredningen visar vad som är barnets bästa i en viss fråga och vid beslutet, 

prioriteringen, ska barnets rättigheter och intressen väga tungt. En metod att pröva barnets bästa 

är en barnkonsekvensanalys, BKA. En BKA anpassas utifrån rådande förutsättningar. 

 

Barnrättsperspektivet är centralt vid prövning av barns bästa och innebär att beslut och 

handlingar som rör barn ska utgå från barnkonventionen och dess grundprinciper. Ett 

barnrättsperspektiv innebär också ett erkännande av barn som bärare av rättigheter, snarare än 

passiva objekt. 

 

Rutin Barnrättsbaserade beslutsunderlag är framtaget av en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp i Ronneby kommun och är beslutad av kommundirektören och VD för de 

kommunala bolagenbolagen. Varje förvaltning och bolag är ansvariga för att rutinen 

implementeras och anpassas efter aktuellt verksamhetsområde. En implementeringsplan har 

tagits fram som stöd för förvaltningar och bolag i implementeringsprocessen av rutinen. 

 

Uppföljning av rutinen sker genom ordinarie målstyrning med koppling till det strategiska 

målområdet Barn och ungas behov. Kommunledningsförvaltningen, Strategisk utvecklingsenhet 

ansvarar för uppföljningen.   
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Bilaga 2. Lästips 

Om du vill veta mer om prövning av barn bästa finns det nedan samlat tips på dokument och 

länkar till webbsidor.  

 

Skrifter 

Prövning av barnets bästa – ett verktyg för styrning och ledning (SKR) 

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-619-3.pdf?issuusl=ignore  

I den här skriften görs en prövning av barnets bästa för att visa hur det kan gå till och hur de som 

ska göra prövningen kan tänka. 

 

Webbsidor  

Barnombudsmannen om prövning av barns bästa  

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/genomfora-

barnkonventionen/provning-av-barnets-basta/  

SKR (Sveriges kommuner och regioner) om barnkonsekvensanalys  

https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnk

onsekvensanalys.878.html  

  

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-619-3.pdf?issuusl=ignore
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/genomfora-barnkonventionen/provning-av-barnets-basta/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/genomfora-barnkonventionen/provning-av-barnets-basta/
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanalys.878.html
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonsekvensanalys.878.html
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Bilaga 3. Barnkonventionens artiklar  

Barnkonvention 

Barnkonventionen omfattar barn 0-18 år, Barnkonventionen, eller Förenta nationernas (FN) 

konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. I Sverige antogs den 

1990. Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav artikel 1-42 särskilt berör arbetet lokalt. Här 

beskrivs artiklarna kortfattat: 

1. Ett barn är en person under 18 år. 

2. Barnet har rätt att inte diskrimineras. 

3. Barnets bästa ska bedömas och beaktas. 

4. Myndigheter har ansvar att infria barnets rättigheter. 

5. Barnets föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran. 

6. Barnet har rätt till utveckling, liv och överlevnad. 

7. Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. 

8. Barnet har rätt att behålla sin identitet. 

9. Barnet ska inte skiljas från föräldrarna utom när det är för barnets bästa. 

10. Om barnet skiljts från sin familj har det rätt till familjeåterförening. 

11. Barnet ska skyddas mot olovligt bortförande. 

12. Barnet har rätt att få höras, vara delaktig och få sin åsikt beaktad. 

13. Barnet har rätt till yttrandefrihet, att tänka och tycka vad det vill. 

14. Barnet har rätt att tro på vilken gud det vill, eller ingen alls. 

15. Barnet har rätt till föreningsfrihet och mötesfrihet. 

16. Barnet har rätt till sitt privatliv. 

17. Barnet har rätt till lättillgänglig information. 

18. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Staten ska 

hjälpa föräldrarna. 

19. Barnet ska skyddas mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande. 

20. Barnet har rätt till alternativ omvårdnad om det inte kan bo med sina föräldrar. 

21. Vid adoption har barnet rätt att få sitt bästa beaktat. 

22. Ett barn på flykt ska skyddas och få hjälp att hitta sina föräldrar. 

23. Ett barn med en funktionsnedsättning har rätt att få delta i samhället på lika villkor. 

24. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård och en god hälsa. 
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25. Staten ska kontinuerligt se till att omhändertagna barn behandlas bra. 

26. Barnet har rätt till social trygghet. 

27. Barnet har rätt till en skälig levnadsstandard. 

28. Barnet har rätt till utbildning. 

29. I skolan ska barnet få hjälp att utvecklas och få lära sig om sina rättigheter. 

30. Ett barn som tillhör en minoritets- och urbefolkning har rätt till sin kultur, sin religion och sitt 

språk. 

31. Barnet har rätt till lek, vila, fritid och kultur. 

32. Barnet ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande. 

33. Barnet ska skyddas mot narkotika. 

34. Barnet ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 

35. Barnet ska skyddas mot barnhandel. 

36. Barnet ska skyddas mot annat utnyttjande. 

37. Barnet ska skyddas mot tortyr, bestraffning och dödsstraff. 

38. Barnet ska skyddas i väpnade konflikter och mot att bli soldat. 

39. Barnet har rätt till rehabilitering om det utsatts för ett övergrepp. 

40. Barnet ska behandlas rättvist om det anklagas eller döms för ett brott. 

41. Om det finns bestämmelser som gör mer för barnets rättigheter än barnkonventionen ska de 

gälla istället. 

42. Myndigheter ska göra barns rättigheter kända bland barn och vuxna. 

43-54. Regler om hur de som beslutar i länder ska följa barnkonventionen 

 

 

 

 

 

 

 

 


