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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten ARBGRP477-148015901-153 1.0 

GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2022-03-30 Satu Norsten Manninen Sara Engström, Moa Lygren 

Barnrättslig reflektion 
Den skriftliga prövningen ska vara en bilaga till beslutsunderlaget.  

Vilket ärende avser prövningen?  

Motion 1-2022 om att fånga upp barn som far illa i hemmet 
 

 

Inga barn får diskrimineras (artikel 2) 

Vilka barn berörs? Finns det risk att en del barn kan diskrimineras? Hur beaktas jäm-

ställdhet mellan pojkar och flickor i beslutet? Innebär beslutet att barns och ungdomars 

rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl.a. kön, sexuell läggning, etniskt ur-

sprung, hälsa, funktions-nedsättning, tro eller social ställning? 

Barn som berörs är barn som far illa eller riskerar att fara illa. och/eller 

som far illa eller riskerar att fara illa. Barn i utsatta situationer utgör inte 

någon homogen grupp. Barn kan fara illa i alla kulturer, religioner eller 

sociala skikt i samhället. 

 

 
 

 

Barnets bästa ska bedömas och beaktas (artikel 3) 

På vilket sätt tas hänsyn till barnens bästa? Om regionen inte kan tillgodose barnens 

bästa, vad gör regionen för att kompensera detta? 

Att uppfylla skyldigheten att orosanmäla barn som far illa eller riskerar 

att fara illa är för barnets bästa.  

 

 
 

    

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) 

På vilket sätt tas hänsyn till barnens rätt till liv, utveckling och bästa uppnåeliga hälsa? 

Hur relaterar beslutet till barnens utveckling? Hur har regionen sett till barnens livsvill-

kor i beslutet? Beroende av vilken fråga som ska prövas behöver det undersökas om det 

finns någon annan rättighet som direkt berör området (t ex hälso- och sjukvård art 6, 

24)? 

En tidig upptäck och tidiga insatser är viktiga för barns utveckling och 

möjlighet till bästa uppnåeliga hälsa.  

 

 
 

 

Barnets delaktighet (artikel 12)  
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På vilket sätt har barn varit delaktiga i beslutet (hur många och vilka barn)? Om de inte 

varit delaktiga, förklara varför. Vilka åsikter har barnen lyft fram? Hur har barnens 

åsikter beaktats i beslutet? 

Barn har inte varit delaktig i beslutet.  

 

 
 

 

Andra relevanta artiklar i barnkonventionen  
Finns det andra relevanta artiklar i barnkonventionen som beslutet bör förhålla sig till? 

 

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd från alla former av 

fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försum-

melse, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp (artikel 

19). 

 

 
 

 

Summering av hur beslutet förhåller sig till barnkonventionen  
Hur stämmer beslutet överens med barnkonventionen? Finns det eventuella utmaningar 

ur ett barnrättsperspektiv? 

 

Beslutet stämmer överens med barnkonventionen intention och särskilt-

barnkonventionens skyddsartiklar. 
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