
Barnrätt  
 
Utdrag ur Vänsterpartiet Solnas budget för 2018: 
 
Barn saknar den möjlighet som många vuxna har: att skapa sina egna 
förutsättningar. Därför blir samhällets ansvar för dem väldigt tydligt. I väntan på att 
Sverige ratificerar FN:s barnkonvention ska 10 Solna se denna som vägledande för 
beslut som rör barn och unga. Barnperspektiv ska genomsyra alla verksamheter och 
barnen ses som en tillgång för staden. Vi vill anställa en barnombudsman i staden 
som ska fungera som en länk mellan barnen och staden i frågor som berör dem. 
Barnombudsmannen ska ingå i stadsledningsförvaltningen och vara direkt 
underställd kommunstyrelsen. Vi behöver fler arenor för barns och ungdomars 
inflytande, kulturutövande och fritidsverksamhet. Ungdomar måste i större 
utsträckning få vara med och bestämma. Vi vill att barnen ska få möjligheten att bli 
mer delaktiga i skolans verksamhet genom till exempel stärkt elevdemokrati, elevråd, 
klassråd men även se över möjligheten att införa andra påverkansformer så som 
ungdomsfullmäktige, ungdomsråd och dialogforum.  
 
Alla barn behöver leka. I leken utvecklas vi till självständiga individer och lär oss ta 
hänsyn till varandra. Alla barn är olika. De har olika intressen, olika hemförhållanden, 
olika funktionsvariationer etc. Många lekmiljöer är också könskodade och befäster 
könsnormer. Vi vill att Solna stad ska ha en genomtänkt utomhusmiljö som kan bryta 
mönster och skapa en lekmiljö där alla barn kan leka tillsammans. Barn med 
rörelsehinder kan inte delta i leken på lika villkor och hamnar därför ofta utanför 
lekens gemenskap. De flesta lekplatser är inte byggda för dem. De är byggda för 
barn som går, springer och hoppar. Vi vill att barn med funktionshinder ska kunna 
nyttja stadens lekplatser. Det finns många sätt på vilka man kan anpassa lekplatser 
och parklekar för barn med olika funktionshinder. En anpassning kan ofta göras med 
enkla medel och fungera lika bra för barn utan funktionshinder. Mycket små 
förändringar kan vara skillnaden mellan utestängande och välkomnande. Målet är att 
funktionshindrade barn med speciella krav på anpassning ska kunna leka utomhus 
tillsammans med andra barn. Lekplatsen skall också anpassas till funktionshindrade 
föräldrar. Vi vill ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett program för att göra 
stadens lekplatser säkra och tillgängliga utifrån funktionsvariationer, intressen och 
genusperspektiv.  
 
Barnkonsekvensanalyser är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling 
och synliggöra barnets bästa. Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan lokala och 
regionala beslutsfattare arbeta systematiskt och vara försäkrade om att ett 
barnperspektiv finns med i besluten. Syftet är att både på kort och lång sikt förbättra 
barns och ungas levnadsvillkor. Vid beslut som rör barn där flera alternativ finns ska 
det göras en förhandsprövning. Den visar om det kan förväntas negativa 
konsekvenser för berörda barn. I så fall vill vi att staden gör en 
barnkonsekvensanalys. Den ska tydligt redovisa vilka konsekvenserna är och om de 
är nödvändiga att åtgärda, samt hur de kan kompenseras med andra åtgärder. 
Kommunerna har genom sitt planmonopol en särskilt viktig uppgift att fylla för att 
barnkonventionen ska införlivas i samhällsplaneringen. I beslut om markanvändning, 
bebyggelse, infrastruktur och rumslig utveckling grundläggs många av de villkor som 
styr barns liv. I Plan- och bygglagen finns regler för medborgarnas inflytande i 



planprocessen. Lagen skiljer inte på barn och vuxna; alla medborgare ska ha lika rätt 
att lämna sina synpunkter i samrådsskedet. Lagen ger möjlighet att påverka men 
kräver att individen tar ett eget ansvar att delta i samhällsprocessen. De flesta 
samrådsparter är vuxna i form av till exempel statliga myndigheter, kommunala 
förvaltningar och fastighetsägare. För att få in barnperspektiv i planeringen krävs att 
kommunerna själva bjuder in eller tar kontakt med barn. Vi vill att Solna börjar arbeta 
med barnkonsekvensanalyser i planarbetet. 
 
Du hittar hela Vänsterpartiet Solnas budget här: 
http://solna.vansterpartiet.se/files/2017/11/V%C3%A4nsterpartiet-Budget-2018.pdf  
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