1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet eller
åtgärden?
Föreningar och studieförbund kan ansöka om olika typer av ekonomiskt stöd från kultur- och
fritidsnämnden. Förvaltningen har tagit fram riktlinjer som ska vägleda besluten om vilka föreningar
som ska beviljas bidrag och för vilken verksamhet. Riktlinjerna fastställdes under våren 2019, innan
beslutet om att barnkonventionen skulle bli svensk lag hade trätt i kraft. Därför gjordes ingen formell
prövning av barnets bästa i samband med beslutet (KFN 209-03-25 § 26).
Kultur- och fritidsförvaltningen har nu har sett över de gällande riktlinjerna för stöd till föreningar
och studieförbund och föreslår en revidering av riktlinjerna.
Förslaget om att instifta bidragsformen integrationsbidrag som utgår från etableringsersättningen kan komma
att beröra barn och unga som på olika sätt kan påverkas av insatser som främjar integrationen mellan
människor i kommunen. De övriga föreslagna ändringarna bedöms inte påverka barn eller unga.
Däremot bedöms riktlinjerna i sin helhet i hög grad beröra barn och unga. Under fråga 3, 5 och 6
finns därför beskrivet på vilka sätt riktlinjerna i sin helhet berör barns rättigheter och de avväganden
som lett fram till utformningen av riktlinjerna så som de nu föreslås fastställas.

2. Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de beaktats?
Inga synpunkter från barn- och unga har inhämtats i samband med att förvaltningen har tagit fram
förslag på ändringar av de befintliga riktlinjerna.

3. Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet beaktats?
Riktlinjernas utformning i sin helhet avser att stimulera föreningslivet att verka för en god fritids- och
kulturverksamhet i kommunen och ett stort och varierat utbud. I riktlinjerna finns inskrivet att kulturoch fritidsnämndens främsta målgrupp är barn och unga. Riktlinjerna har utformats för att vägleda
beslut som syftar till att främja barns bästa och relaterar i synnerhet till följande artiklar i
barnkonventionen:
- barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6),
- barns rätt att delta i föreningar (artikel 15),
- barn med funktionsnedsättnings rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt
delta i samhället (artikel 23),
- barns rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24),
- barns rätt till lek, vila och fritid (artikel 31).
Riktlinjerna har också utformats med hänsyn till barns rätt att:
- skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller
försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp (artikel 19),
- skyddas från narkotika (artikel 33).
4. Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av barn
och ungdomar?
Riktlinjerna i sin helhet bedöms inte diskriminera enskilda barn eller grupper av barn.

5. Vilka olika handlingsalternativ har identifierats?
Riktlinjerna hade kunnat utformas i syfte att fungera som ett än mer aktivt stimulansmedel, i ett
försök att främja barns rättigheter ytterligare.
Detta handlingsalternativ har ställs mot alternativet att utforma riktlinjerna på ett sätt som syftar till
att uppmuntra och möjliggöra för föreningslivet att göra satsningar och att ta initiativ med barns bästa
i fokus, men som samtidigt ger ett visst mått av frihet till föreningslivet att själva utforma sin
verksamhet utifrån sina egna behov och önskemål.

6. Har en analys för olika handlingsalternativ gjorts utifrån barnets bästa?
Förvaltningen anser i dagsläget att allt för detaljstyrande riktlinjer skulle kunna riskera att minska
föreningslivets intresse av att söka stöd från kultur- och fritidsnämnden. I förlängningen skulle det
kunna resultera i ett minskat utbud av fritidsaktiviteter i kommunen och på så sätt motverka barnets
bästa i de avseenden som nämns under punkt 3.
Förvaltningens ambition har därför varit att utforma förslaget till riktlinjer så att de kan fungera som
ett stimulansmedel som uppmuntrar samt möjliggör satsningar och initiativ, men utan att gå så långt
att de riskerar att försvåra för föreningslivet.

7. Planera för återkoppling och utvärdering.
Förvaltningen är, och planerar att fortsätta vara, vaksamma på signaler från kultur- och
fritidsnämnden, medborgare samt föreningslivet och deras utövare respektive vårdnadshavare,
angående behovet av att föreslå ytterligare revideringar av riktlinjerna efter erforderliga utredningar.

