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Teknik- och servicekontoret

Handläggare
Josefine Ericsson
0152- 292 24

Teknik- och servicenämndens arbete med barnchecklistor
och barnkonsekvensanalyser, perioden augusti 2017augusti 2018
Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar att
1.

lägga föreliggande rapport till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Den 29 maj 2017 beslutade fullmäktige att anta riktlinjer för barnchecklistor och
barnkonsekvensanalyser. Riktlinjerna är ett led i kommunens arbete med att
genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Fullmäktige beslutade även att nämnderna senast den 31 december ska
rapportera till fullmäktige om arbetet med barnchecklistor och
barnkonsekvensanalyser. Rapporten utgår från de beslut som fattats i nämnden
från och med den 1 augusti 2017 till och med 31 augusti 2018.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppfyllelse av mål

Riktlinjerna ” Riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser”, 201703-27
Beslut ”KF § 119, 2017-05-29, Riktlinjer om barnkonsekvensanalyser och
barnchecklistor”, 2017-05-29
Uppföljning

Arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor vidareutvecklas och
följs upp kontinuerligt.
Beslutsunderlag

Protokoll KF § 119, 2017-05-29, Riktlinjer om barnkonsekvensanalyser och
barnchecklistor, 2017-05-29.
Rapport över teknik- och servicenämndens arbete med barnchecklistor och
barnkonsekvensanalyser, perioden augusti 2017- augusti 2018, 2018-10-16.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige för kännedom.

Lars Ekström
Kontorschef

Josefine Ericsson
Utredare/ projektledare
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Rapport gällande teknik- och servicenämndens arbete med
barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser
Inledning

Den 29 maj 2017 beslutade fullmäktige att anta riktlinjer för barnchecklistor och
barnkonsekvensanalyser. Riktlinjerna är ett led i kommunens arbete med att
genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Riktlinjerna slår fast att kommunen ska arbeta med barnchecklistor och
barnkonsekvensanalyser. Barn ska få möjlighet att bli hörda vid alla beslut som
rör barn och att följderna för barn ska framgå vid alla sådana beslut.
Fullmäktige beslutade även att nämnderna senast den 31 december ska
rapportera till fullmäktige om arbetet med barnchecklistor och
barnkonsekvensanalyser. Rapporten utgår från de beslut som fattats i nämnden
från och med den 1 augusti 2017 till och med 31 augusti 2018.
Barnchecklistor

Det finns ingen dokumentation om att barnchecklistor följts vid något ärende
under perioden.
Barnkonsekvensanalyser

Inga barnkonsekvensanalyser (BKA) har genomförts på uppdrag av teknik-och
servicenämnden under perioden.
Beslut som rör barn

Under berörd period har teknik- och servicenämnden fattat beslut i totalt 67
ärenden. Av dessa bedöms 10 beslut beröra barn som grupp på ett nämnvärt sätt,
direkt eller indirekt. Detta innebär att ungefär 15 % av de beslut som tas av
nämnden berör barn. Fastän dessa 10 nämndbeslut berör barn har ingen dialog,
barnchecklista eller barnkonsekvensanalys genomförts.
För 5 av besluten finns ingen dokumentation av reflektion över konsekvenser för
barn. I resterande 5 fall finns en beskrivning av varför åtgärden är bra eller dålig
för barn men det finns ingen grund för resonemanget i form av en genomförd
BKA, dialog eller checklista.
Ärenden som rör barn men varken dialog, BKA eller barnchecklista har
använts
•
•

Bidrag till omläggning av taket på Strängnäs tennishall (TSN/2018:16)
Motion om etablering av Barnens Trafikskola inom Strängnäs kommun
(TSN/2016:599)
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•
•
•

E-förslag om husbilparkering på Visholmen samt parkeringsförbud på
Norrstacksvägen (TSN/2018:65)
E-förslag om husbilar vid Visholmen (TSN/2017:588)
Riktlinjer för frivilligverksamhet i Strängnäs kommun (TSN/2017:502)

Exempel är ”Motion om etablering av Barnens Trafikskola inom Strängnäs
kommun” där teknik- och servicenämnden beslutar att avslå motionen men ingen
dialog med barn eller vad konsekvenserna blir för barn. Även i fallet med ”Eförslag om husbilar vid Visholmen” kan barn beröras men ingen dialog eller BKA
har genomförts. Det finns heller ingen beskrivning estimerade konsekvenser.
Ärenden som rör barn men varken dialog, BKA eller barnchecklista har
använts- men konsekvensbeskrivning eller motivering finns
Nedan listas ärenden som rör barn men varken dialog, BKA eller barnchecklista
har använts. Däremot beskrivs förväntade konsekvenser av tjänstemän.
•
•
•
•
•

Medborgarförslag om renovering av stranden på Visholmsbadet
(TSN/2018:7)
Utredning om översiktsskyltar och kartor över Strängnäs kommuns
sevärdheter (TSN/2017:682)
Verksamhetsplan 2018 (Mål och budget) (TSN/2017:489)
Medborgarförslag om byggande av grillplats vid motionsspår
(TSN/2018:169)
Medborgarförslag om trafiksäkerheten på Brunnsvägen
(TSN/2017:587)

Exempel på ärenden där man motiverat beslut med ökad säkerhet för barn är
”Medborgarförslag om renovering av stranden på Visholmsbadet” och
”Medborgarförslag om trafiksäkerheten på Brunnsvägen”. Här tänker man på
barnets bästa men man har inte genomfört någon dialog eller
barnkonsekvensanalys. Åtgärden på stranden på Visholmsbadet beskrivs
innebära ”att besökare får mer yta att ligga och sitta och sola på och bättre
uppsikt över barnen som badar och leker intill badplatsen där hopptornet är
placerat.” men barn är inte tillfrågade eller observerade på plats.
Ytterligare ett exempel är ”Verksamhetsplan 2018 (Mål och budget)” som är ett
ärende där en BKA eller dialog borde ha genomförts och som är ett tydligt tillfälle
för de förtroendevalda att visa vilka mål teknik- och servicenämnden och teknikoch servicekontoret ska sikta mot.
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Dialog med barn

Inga dialoger har genomförts på uppdrag av teknik-och servicenämnden under
perioden. Däremot har dialog genomförts vid verkställande av två stycken
investeringsbeslut:
•
•

Anläggning av skatepark i centrala Strängnäs (TSN/2016:474)
Upprustning av Vattentornsparken (TSN/2016:597)

Anläggning av skatepark i centrala Strängnäs påbörjades 2016 men dialoger har
genomförts även under våren och sommaren 2018. Möten har hållits med
ungdomar från flera skolors elevråd och de som lämnade in medborgarförslaget,
vilket föranlett att ett handlingsprogram för ändamålet tagits fram. Därefter
skapades en referensgrupp av åkare, föräldrar till åkare och intresserade. Dialog
kring invigningen av skateplazan i Strängnäs samt invigningen av Åkers
skateplaza fördes med samma referensgrupp.
Upprustningen av Vattentornsparken skedde hösten 2017 och inför detta
genomfördes omfattande dialoger med boende i nära anslutning till parken.
Invånare fick konkret rösta fram innehållet i lekplatsen samt det utegym som
även byggdes. En öppen Facebooksida skapades där fortsatt kommunikation
skett om evenemang och kompletteringar i parken, sidan administreras av
tjänstemän på teknik- och servicekontoret.

•

Dialog med barn angående kontaktcenter och kommunhusets entré, vår
2018 (TSN/2018:388)

Dialog med barn angående kontaktcenter och kommunhusets entré genom fördes
under våren 2018 för att tidigt få in barnens perspektiv. I dagsläget finns inget
beslut på ombyggnation av entrén men inom några år kan en sådan förändring
tänkas ske och då är det viktigt att kommunen har en rapport med barnens
perspektiv på utformningen (det fysiska) men även på vilka typer av ärenden eller
i vilka sammanhang barnen befinner sig i kommunhuset. Dialog med barn
genomfördes av Josefine Ericsson, utredare TSK, Helena Edvinsson, lokal
barnombudsman och Emma Hjelm, chef för kontaktcenter.
Slutsats

Sammantaget konstateras att barnets rättigheter lyfts men kan lyftas ytterligare
på den politiska nivån i teknik- och servicenämnden. Detta klargörs bland annat
genom att konsekvenser för barn sällan redovisas i nämndens motiv till beslut.
Under perioden har det inte genomförts någon BKA och därför är det viktigt att
framhålla att det av riktlinjerna för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser
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som kommunfullmäktige antog år 2017 framgår att det krävs ett tydligt uppdrag
antingen från förtroendevalda eller chef för att en BKA ska genomföras.
I nuläget genomför tjänstemän dialoger sporadiskt, på eget initiativ. Det är
positivt att tjänstemän tänker mer och mer på barnrättsperspektivet. I dagsläget
når man dock inte hela vägen fram, det blir oftare ett barnperspektiv än ett
barnrättsperspektiv. Barnperspektiv innebär att en vuxen, utan att faktiskt prata
med barn, resonerar kring hur ett barn skulle tänka och tycka. Finns ett
barnrättsperspektiv har man även tagit del av barnens åsikter kring frågan.
Det nya arbetssättet kommer ta tid att implementera men om
barnrättsperspektivet tillämpas mer än vad det gör idag i nämnden kan det få ett
större genomslag i hela verksamheten. De förtroendevalda i teknik- och
servicenämnden har ett ansvar att ställa krav på att barnchecklistor, dialoger och
barnkonsekvensanalyser genomförs i ärenden som nämnden sedan fattar beslut i.
De ska även granska beslut som ska tas i nämnden så att besluten är i linje med
barnets bästa eller, om beslutet inte tillgodoser barnets bästa, beskriver vilka
konsekvenser beslutet får för barn och vilka kompensatoriska åtgärder som ska
vidtas. Tjänstemän ska då utifrån utpekat mandat och uppdrag arbeta aktivt för
att fortsätta implementeringen av barnkonventionen i beslutsärenden.
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