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Barnkonsekvensanalys för framtagande av Måltidspolicy – enklare
prövning av barnets bästa

1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet
eller åtgärden?
Barn och unga i kommunala skolor och förskolor berörs direkt genom
påverkan av måltidspolicyn på deras måltider. Måltidspolicyn är skriven med
utgångspunkt i nuvarande verksamhet vilket innebär att förändringen inte blir
omfattande eller omedelbar, utan policyn sätter en ambition för hur måltiderna
ska utvecklas och bli bättre för barn och unga över tid. Förskolebarn och
skolelever antas påverkas genomgående positivt av policyn då den har
utgångspunkt i Agenda 2030 och barnkonventionen. De artiklar som särskilt
berörs är:
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Artikel 2, Alla barn är lika mycket värda och har samma
rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3, Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas
vad som bedöms vara barnets bästa.
Artikel 4, Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till
fullo för att uppfylla barns rättigheter.
Artikel 6, Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikel 12, Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla
frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån
barnets ålder och mognad.
Artikel 23, Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett
fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i
samhället.
Artikel 24, Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälsooch sjukvård samt till rehabilitering.
Artikel 27, Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel
bostad, kläder och mat.
Artikel 29, Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet
om mänskliga rättigheter.
Artikel 30, Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga
minoriteter, eller som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin
kultur och sin religion.
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De verksamheter som hanterar måltider för barn och elever bör särskilt beakta
barnrättsperspektivet i förhållande till policyns grundprinciper.
2. Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de beaktats?
Barn och unga har inte tillfrågats för detta specifika ändamål. Däremot
förtydligar måltidspolicyn medarbetarnas ansvar att möjliggöra barn och ungas
inflytande och undersöka deras upplevelse av måltiderna kontinuerligt, för att
anpassa måltiderna efter den lokala målgruppen.
3. Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet
beaktats?
Ja, utifrån aktuell forskning.
4. Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller grupper
av barn och ungdomar?
Nej. Måltidspolicyn syftar istället till att skapa likvärdighet mellan enheter.
5. Vilka olika handlingsalternativ har identifierats?
Att inte ta fram en måltidspolicy alternativt att ta fram en policy med annat
innehåll.
6. Har en analys för olika handlingsalternativ gjorts utifrån barnets bästa?
Ja. Bedömning att föreslagen måltidspolicy är för barnets bästa.
7. Planera för återkoppling och utvärdering.
Måltidsservice tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen genomför
löpande utvärdering och återkoppling genom bland annat
nöjdhetsundersökningar och matråd.

