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  YTTRANDE 
 

  

  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

  Dnr MBN 2020- 527 KON 
Handlingsplan för att barnkonventionen ska förverkligas i praktiken,  
yttrande över motion från Mikael Jämtsved (MP)  

 
I motionen föreslås att kommunen tar fram en handlingsplan för att säkerställa det 

strategiska och långsiktiga arbetet för hur barnkonventionen ska förverkligas i prakti-

ken inom hela kommunen. Detta i syfte att uppnå en god implementering av barn-

konventionen i alla verksamheter inom kommunen där arbetet sedan följs upp och ut-

värderas.  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut styrs till stor del av lagstiftning, där miljöbal-

ken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen samt plan- och bygglagen inne-

håller krav som ska skydda barn och tillvarata barns rättigheter. Många bestämmelser 

avser också att skydda människors hälsa oavsett ålder och att skydda miljön till för-

del för alla. Bestämmelser rörande tillgänglighet är också avsedda att tillgodose be-

hov och rättigheter för alla åldrar.  

 

Nämnden har tidigare beslutat om att ge bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att 

utreda hur ett barnperspektiv kan införas i handläggningen av ärenden. Efter den ut-

redning som genomfördes föreslog bygg- och miljöförvaltningen att en barnkonse-

kvensanalys skulle ske inför alla beslutsärenden i nämnden för att få ett barnperspek-

tiv samt för att se i vilka typer av ärenden som perspektivet var relevant. En barn-

checklista togs fram som hjälpmedel.1 Utifrån den utvärdering som genomfördes en-

ligt ovanstående förslag beslutade nämnden att det fortsatta arbetet med barnkonse-

kvensanalys inte ska ske i enskilda ärenden utan i ett mer sammanhållet arbete, där 

barnperspektivet tillvaratas genom diskussioner inom avdelningarna, utbildning av 

medarbetare, deltagande i barnhearing och genom goda kunskaper i barnrättsfrågor 

inom den lagstiftning som förvaltningen arbetar med.2 Något som avdelningar nu ar-

betar utifrån.  

 

I Järfälla kommuns demokratiplan som aktualiserades i september 20193 är en av de 

angivna aktiviteterna att ta fram ett barn- och ungdomspolitiskt program för en lokal 

anpassning till barnkonventionen som blir lag och en lokal sammanhållen ungdoms-

politik. Vidare finns det en barnrättstrateg anställd inom kultur-, demokrati- och fri-

tidsförvaltningen som har i uppdrag att stödja kommunens arbete genom bland annat 

utbildningar och metodstöd. 

                                                 
1 Mbn 2011-791KON Miljö- och bygglovsnämnden antog förslaget 2012-05-09 
2 Miljö- och bygglovsnämnden 2013-12-10 2012-841 KON §109 
3 KF 2019-09-23 § 108 
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Utifrån ovanstående är den samlade bedömningen är att miljö- och bygglovsnämn-

den redan idag arbetar på ett strategiskt och långsiktigt sätt för att säkerställa att barn 

och ungdomars perspektiv ska tas på allvar och att barnets bästa ska vara avgörande 

för beslut som rör barn.  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 


