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BARN OCH GRUNDSKOLA BOG

Barnkonsekvensanalys - Remittering av förslag att avyttra
fjorton förskolefastigheter (Vallpojken 1 m fl)
En barnkonsekvensanalys ska göras vid beslut som får långsiktiga effekter för barn och vid
beslut av övergripande eller strategisk karaktär. Barnkonsekvensanalysen är ett verktyg för att
omsätta barnkonventionen i handling och visa på barnets bästa. I en barnkonsekvensanalys
ska barnets rättigheter och barnets röst presenteras, problematiseras och tas ställning till.
Principen om barnets bästa ska väga tungt, men det kan finnas situationer då andra intressen
väger tyngre och därmed får företräde. När ett enskilt barns bästa eller en grupp barns bästa
måste ge vika för andra intressen bör beslutsfattaren redogöra för kompensatoriska insatser.
Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan beslutsfattare arbeta systematiskt och säkerställa
att barnperspektivet finns med i besluten.

Inledning och bakgrund
Beskriv kort vad som föranlett beslutet om barnkonsekvensanalys
Kommunstyrelsen har beslutat att inhämta barn- och grundskolenämndens synpunkter
avseende förslag rörande försäljning av fjorton förskolefastigheter, Vallpojken 1 m fl. Barnoch grundskolenämnden vill beakta samtliga perspektiv och har således önskat att en
barnkonsekvensanalys ska utföras för att belysa hur förslaget förhåller sig till
barnkonventionens grundprinciper.
Uppdragsgivare
Ange vem eller vilka som beslutat om att barnkonsekvensanalysen ska göras.
Maria Assarsson, utbildningschef, Täby kommun.
Syfte och aktuell frågeställning
Beskriv vad syftet och frågeställningen är med den aktuella barnkonsekvensanalysen.
Barnrättighetsutredningen visar på kravet att varje barn erkänns, respekteras och skyddas
som rättighetsbärare med en individuell personlighet, egna behov och intressen samt
personlig integritet (Barnrättighetsutredningen). Barnrättsperspektivet ska beakta och
förhålla sig till artikel 2, 3, 6 och 12 i barnkonventionen som tillsammans utgör de
grundläggande principerna.

Barnkonsekvensanalys
2021-08-23

2(5)

Barnkonsekvensanalysen syftar till att lyfta fram barnrättsperspektivet i förslaget om att
avyttra fjorton förskolefastigheter och hur eventuellt detta påverkar inskrivna barn i dessa
förskoleverksamheter samt kommande förskolebarn.
Frågeställning: hur förhåller sig förslaget till barnkonventionens grundprinciper?
Styrdokument
Ange vilka rättigheter i barnkonventionen som är aktuella. Vad säger dessa?
Ange vilken lagstiftning som är aktuell. Vad säger denna?
De fyra grundläggande principerna från barnkonventionen:
Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.
Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.
Aktuell forskning
Redogör för aktuell forskning inom det område som frågan berör.
I denna barnkonsekvensanalys om en avyttring av fastigheter, kan forskningen som påvisar
vikten av trygghet i form av kontinuitet och struktur vara relevant. Till exempel rutin- och
omsorgsteorin: Trygghet innebär bland annat att ha tydliga strukturer och fasta rutiner i
vardagen (Kihlbom et al 2009, Hagström, 2010, Broberg et al. 2012).
Ansvarig för kartläggning och analys
Ange vilka personer som deltar i arbetet. Ange namn och befattning.
Linda Fagerström, utvecklingsledare
Marie Jonsson, utvecklingsledare
Barn som berörs
Ange vilket eller vilka barn som berörs direkt eller indirekt av åtgärden samt på vilket sätt
de berörs och hur de har identifierats.
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Barn som berörs indirekt är:
-

Barn som är inskrivna i hyresgästernas förskoleverksamheter.
Barn boende i området (kommande förskolebarn).

Metod
Vilken hänsyn har tagits till barns synpunkter och på vilket sätt har synpunkterna
inhämtats? Vilken information har barnen fått för att kunna yttra sig i frågan?
Denna barnkonsekvensanalys utreder hur förslaget förhåller sig till artikel 2, 3, 6 och 12.
Ansvariga för barnkonsekvensanalysen har inte inhämtat barnens synpunkter med hänsyn
till barnens ålder och mognad samt med anledning av förslagets karaktär.
Om det till följd av beslut av en ny fastighetsägare skulle ske förändringar i verksamheten för
barnen är det huvudmannens ansvar att möjliggöra delaktighet och inflytande.
Aktuella synpunkter och erfarenheter
Vad säger barnen? Vad säger verksamheterna? Vad säger vårdnadshavare?
I dagsläget finns inga synpunkter att redogöra för. Se ovan.
Positiva effekter av beslutet
Effekterna kan exempelvis handla om sådant som rör förutsättningar för barns och elevers
utveckling mot målen. Det kan också handla om sådant som rör ekonomi, organisation,
personal, vårdnadshavare, arbetsmiljö, utvecklings- och kvalitetsarbete.
Beslutsärendet bedöms inte påverka barnens förutsättningar att nå målen. All
förskoleverksamhet ska utgå ifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och därmed ska det inte
vara avgörande för verksamhetens kvalitet vem som är fastighetsägare. Således borde inte
beslutet påverka barnen på så vis att de upplever någon skillnad gällande förskolans
verksamhet.
Negativa effekter av beslutet
Effekterna kan exempelvis handla om sådant som rör förutsättningar för barns och elevers
utveckling mot målen. Det kan också handla om sådant som rör ekonomi, organisation,
personal, vårdnadshavare, arbetsmiljö, utvecklings- och kvalitetsarbete.
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En negativ effekt kan vara att den aktör som förvärvar fastigheterna inte i tillräckligt hög
grad har erfarenhet och förståelse för förskoleverksamhet och kännedom om småbarns
säkerhet för att säkerställa att fastigheten är lämplig för just förskoleverksamhet.
Intressekonflikter
Finns särskilda problem eller intressekonflikter gällande införandet av förslaget? Ställs
olika gruppers behov mot varandra?
Nej, inga intressekonflikter är identifierade.
Kompensatoriska insatser
Ange vilka kompensatoriska insatser som planeras för att möta de negativa effekter som
framkommit i kartläggningen. Insatserna ska eliminera, reducera och/eller hålla
konsekvenserna under kontroll eller om det inte är möjligt, minska konsekvenserna för
barnen.
Kontroll av den fysiska miljön på förskolorna hanteras av olika myndigheter, bland annat
av Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor som utifrån miljöbalkens bestämmelser
både har krav på dokumentation och genomför tillsyn i verksamheterna. Det begärs årligen
in dokument från de förskolor som inte ägs av kommunen, till exempel årlig
barnskyddsrond, brandskyddsprotokoll, besiktningsprotokoll från lekplats samt eventuella
egenkontroller utifrån verksamhetens förutsättningar.
Kommunen har tillsynsskyldighet i enlighet med skollagen där också barnens fysiska miljö
uppmärksammas. Om det vid ett tillsynsbesök framkommer brister i barnens fysiska miljö
gör Täby kommuns tillsynsenhet antingen en anmälan till berörd myndighet eller lägger en
sanktion utifrån de paragrafer i skollagen som ligger inom kommunens tillsynsuppdrag.
Detta säkerställer en god fysisk miljö.
Prövning av barnets bästa
Här görs en helhetsbedömning där det bör framgå:
-

På vilket sätt förslaget påverkar barnen, på kort och lång sikt.
Om barns rättigheter tillgodoses enligt barnkonventionens artiklar 2, 3, 6 och 12
Om förslaget innebär att man agerar utifrån barnens bästa
Om det rekommenderas kompensatoriska insatser.

Slutsatsen i denna barnkonsekvensanalys är att beslutsärendet inte bedöms påverka barnens
förutsättningar att nå målen. All förskoleverksamhet ska utgå ifrån Läroplan för förskolan
(Lpfö 18) och därmed ska det inte vara avgörande för verksamhetens kvalitet vem som är
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fastighetsägare. Således borde inte beslutet påverka barnen på så vis att de upplever någon
skillnad gällande förskolans verksamhet.
Eventuella risker avseende försämrad fysisk verksamhetsmiljö åligger ansvarig huvudman
att åtgärda samt kommunala myndigheter att granska. Ansvariga för
barnkonsekvensanalysen gör bedömningen att förslaget tillgodoser barnkonventionens
artiklar 2, 3, och 6.
I dagsläget tillgodoser förslaget inte artikel 12, då barnens rätt att uttrycka sin mening och få
den respekterad ej har beaktats. Ansvariga för barnkonsekvensanalysen har inte inhämtat
barnens synpunkter med hänsyn till barnens ålder och mognad samt med anledning av
förslagets karaktär.
Om det till följd av beslut av en ny fastighetsägare skulle ske förändringar i verksamheten för
barnen är det huvudmannens ansvar att möjliggöra delaktighet och inflytande.
Kompensatoriska insatser som framgår av förslaget:
-

Erbjuda nya, längre hyreskontrakt samt besittningsskydd.
Säkerställa att fastigheterna säljs till en köpare som är en långsiktig och professionell
ägare av samhällsfastigheter.

Rekommenderade kompensatoriska insatser efter utförd barnkonsekvensanalys:
-

Säkerställa att lagstadgade krav, rutiner för uppföljning och dokument rörande den
fysiska miljön efterlevs.

Genom denna barnkonsekvensanalys har möjliga negativa och positiva effekter identifierats
och synliggjorts. Därutöver uppmärksammas kompensatoriska insatser som framgår av
förslaget samt rekommenderade kompensatoriska insatser efter utförd
barnkonsekvensanalys som bidrar till att barnens bästa beaktas.

