
  211005 

__________________________________________________________________________________
Vindelns kommun Besök:  Kontakt: 
922 81 Vindeln  Kommunalhusvägen 11 Växel: 0933-140 00 
www.vindeln.se 
 

 

 

Prövning av barnkonventionen utifrån barn och utbildningsnämndens 
budget 2022. 

Prövningen av barn och utbildningsförvaltningens budget 2022, kopplat till 
Barnkonventionen, utgår från barnombudsmannens barnchecklista.  
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/pejling-dialog/det-har-
kan-du-gora/barnkonsekvensprovningar/barnchecklista 

 

Vad är en prövning? 

En prövning av barnets bästa ska vara ett underlag för beslut som fattas i frågor som 
direkt eller indirekt rör barn.  

Vilka bestämmelser i barnkonventionen är tillämpliga?  
De fyra grundläggande principerna (artikel 2, 3, 6 och 12) ska alltid övervägas.  
 

 Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får 

diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett 

land som har ratificerat den. 

 

 Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas 

vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är 

konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i 

barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall 

och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. 

 

 Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, 

moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. 

 

 Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem 
beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska 
hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 
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Barn och utbildningsförvaltningens prövning utifrån 
barnombudsmannens barnchecklista 
 
1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? (Artikel 
3) 
Svar: Ja  

Kommentarer: 
- Medel finns avsatta för att tillhandahålla god utbildning inom 

verksamheterna. En satsning finns inom specialpedagogik.  
Dock kommer en noggrann analys att behöva genomföras fortlöpande inom 
förvaltningen under kommande budgetår, gällande fördelning och nyttjande 
av medel samt resurser. Detta för att vid behov, kunna omfördela medel och 
resurser, för att tillhanda hålla en god utbildning till eleverna. Elever i behov 
av stöd behöver särskilt beaktas.  
 

- I budget 2022 är det neddragning på kurator som kompenseras av ett 
samarbete med socialförvaltningen gällande barn och ungas psykiska hälsa.  

- Lokaler och utomhusmiljön är i stort behov av översyn och för att främja barns 
och ungdomars bästa och det är budgeterat medel för löpande underhåll. 

 
2. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella 
rättigheter beaktas? (Artikel 2) 
Svar: Ja 
 
Kommentarer: 

- Samarbete med socialförvaltningen kopplat till förebyggande verksamhet 
fortlöper 

- Fortsätta utveckla den digitala undervisningen för att skapa en likvärdig skola 
för alla kommunens barn och ungdomar.  

 
3. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? 
 (Artikel 6) 
Svar: Ja 
 
Kommentarer: 

- I kommande budgetar finns medel för fortlöpande underhåll på lokaler. 
- I budget 2022 är det neddragning på kurator som kompenseras av ett 

samarbete med socialförvaltningen gällande barn och ungas psykiska hälsa.  
 

 
 
4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening? (Artikel 12) 

http://www.vindeln.se/


  211005 

__________________________________________________________________________________
Vindelns kommun Besök:  Kontakt: 
922 81 Vindeln  Kommunalhusvägen 11 Växel: 0933-140 00 
www.vindeln.se 
 

Svar: Nej 
 
Kommentarer: 
Nej, barn- och utbildningsnämnden har inte lyft frågan med barn och ungdomar då 
frågan är av politisk karaktär och ansvaret ligger hos dem som ansvarar för 
helhetsbilden.  
  
 
 
5. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och 
ungdomars behov? (Artikel 6) 
Svar: Ja 
 
Kommentarer: 

- Medel satsas för att utöka specialpedagogiska insatser  
- Medel finns avsatta för grundsärskolan 

 
 
Är beslutet belyst ur ett barnperspektiv?  
Ja, genom denna barnkonsekvensanalys. 
 
 
Lars Johansson  
Förvaltningschef  
 
Bodil Jacobsson 
Bitr. rektor/ Barnrättsstrateg  
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