Barnplan

Barnplan för Hedemora kommun
FN:s barnkonvention trädde i kraft 1990. Konventionen har ratificerats
av Sverige och är därmed folkrättsligt bindande. Barnkonventionen ska
vara vägledande vid alla beslut som rör barn och ungdomar.
Några av barnkonventionens grundprinciper är:
– Barnets och den unges rätt till likvärdiga villkor och att inte bli diskriminerad
– Barnets bästa i främsta rummet
– Barnets och den unges rätt till liv och utveckling
– Barnets och den unges rätt till inflytande och medbestämmande
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Barnplanen i Hedemora är ett verktyg för förtroendevalda och anställda
i kommun och kommunala bolag att omsätta barnkonventionen i
praktisk handling.
Det innebär att:
– alla ska känna till barnkonventionen och vilka krav den ställer
– alla ska känna till varandras uppdrag så att problem och frågeställningar som rör
barn och ungdomar lotsas till rätt verksamhet utan dröjsmål
– det inför beslut görs konsekvensanalyser på individ- och gruppnivå.
För att uppnå detta skall:
– utbildning ges till förtroendevalda och tjänstemän om barnkonventionens innehåll
för att den ska kunna omsättas i praktisk handling. Barnbordet initierar utbildningen.
– barnbordet se till att representanter från olika verksamheter som i vid mening arbetar
med barn och ungdomsfrågor träffas minst en gång per år för ett vidgat samarbete
och en ökad förståelse.
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Nämndernas och bolagens ansvar
Varje nämnd och bolag utformar en modell med utgångspunkt från
barnkonventionen där man preciserar vad som skall gälla för den egna
verksamheten.
– Påverkas barns situation över huvud taget?
– Hur skall principen om likvärdiga villkor och om barnets bästa genomsyra
verksamhet och beslutsstruktur?
– Hur ska barns och ungdomars demokratiska rättigheter förverkligas i såväl verksamheterna som i övergripande beslut?
– Hur ska barns rätt till utveckling och trygghet tillgodoses?

Barnrevision
Årligen skall utvärderingar göras på varje förvaltning av hur fattade
beslut i kommun och kommunala bolag har påverkat barns och ungas
villkor. Utvärderingen ska lämnas till barnbordets sammankallande
senast den 1 februari. Sammankallande till barnbordet är skolkontoret
och socialkontoret, dessa sammanställer utvärderingarna och redovisar
för kommunfullmäktige, välfärdsforum och klaff.
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Barnchecklista
Varje nämnd kan som ett stöd i konsekvensanalysen använda följande
barnchecklista:
– Har vi tillräckligt underlag för beslut?
Behöver vi bättre kartläggning, statistik eller annan kunskap om barns och
ungas villkor?
Leder beslutet till likvärdiga villkor för barn och unga?
På vilket sätt brister underlaget i likvärdighet och hur kan detta kompenseras?
– Har barn och unga fått säga sin mening?
Har deras synpunkter inhämtats – har t ex ungdomsrådet och elevråden fått
komma till tals?
Har dessa synpunkter arbetats in i beslutsunderlaget och hur väl överensstämmer förslaget med barns och ungas åsikter?
– Vad innebär barnets bästa?
Är beslutet till barnets bästa?
Har konsekvensanalyser för barn och unga gjorts?
Vad behöver vi veta mer för att kunna fatta ett beslut utifrån barnets bästa?
Har vi satt barnets bästa i främsta rummet?
Om inte, vad väger tyngre än »barnets bästa« i detta fall, och kan barn
drabbas konkret?
Hur kan barn och unga kompenseras?
– Har vi ansträngt oss till det yttersta av våra tillgängliga resurser i fråga om de
sociala, kulturella och ekonomiska rättigheterna?
Har vi verkligen prioriterat barn och unga och deras verksamheter?
Vad menar vi med att prioritera barn och unga?
Har vi använt resurserna på bästa sätt? Vad kan vi göra mer?
Vilka samarbetsinitiativ har tagits?

Barnplanen antogs av Hedemora kommunfullmäktige den 24 april 2002, §44
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välfärdsforum
är ett politiskt samverkansforum med representanter från kommun,
landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa. Välfärdsforum har
funnits sedan januari 2000 och har »Samverkansplan för ökad välfärd«
som sitt måldokument.
klaff
är en ledningsgrupp med chefer från kommun, landsting,
försäkringskassa och arbetsförmedling med uppdraget att ansvara för
att samverkan fungerar enligt »Samverkansplan för ökad välfärd«.
barn- och ungdomsbord
är en samverkansgrupp som har kommunfullmäktiges uppdrag att
utarbeta barnplan och samordna aktiviteter som främjar barn och
ungdomars hälsa. Gruppen är sammansatt av chefer och tjänstemän
från olika välfärdsaktörer som arbetar med barn och ungdomar.
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