
Målsättningar och åtgärder 
På den här sidan samlar kommunen Barnvänlig kommun-verksamhetsplanen, som innefattar vision och målsättningar jämte därtill hörande 

åtgärder. Obs! Du kan se och fylla i blanketten bara om du hör till koordinationsgruppen i en kommun som inför modellen Barnvänlig kommun 

och är inloggad på tjänsten. 

Läs anvisningarna om ifyllandet av verksamhetsplanen här. 

Vision 

I Lappträsk är alla förvaltningar barncentrerade. Barnens åsikter beaktas genomgripande i alla förvaltningar. Alla barn är medvetna om sina 
påverkningsmöjligheter och kan utnyttja dem. Lappträsk är en kommun i barnformat.  

 

Målsättning:          Insamlingen av feedback om kommunens tjänster är barnvänlig, regelbunden och systematisk.  

Målsättningens typ:       Indikatorbaserad målsättning  

Tema:       Delaktighet 

Hur 

målsätt-

ningen  

avancerar: 

CO 

Utgångsnivå: 2. det samlas in feedback i enheterna, men feedbacken saknar effektivitet, eftersom feedbackmekanismerna 

inte fungerar. Barnens feedback går inte alltid vidare, till exempel idéer om badstranden. Kommunen har inte strukturer 

för utnyttjande av feedback mellan förvaltningarna. I verksamhetsenheterna kommunicerar man nog till barnen vilken 

effekt deras feedback har haft, men annars är dialogen mellan barnen och feedbacken inte systematisk eller koordinerad. I 

vår kommun saknas ett systematiskt tillvägagångssätt för att höra barnen flerkanaligt och utnyttja hörandet. I Lappträsk 

ille kyllä viestitään toimintayksiköissä, mitä vaikutusta heidän palautteellaan on ollut, mutta muuten vuoropuhelu lasten 

ja palautteen kerääjien välillä ei ole systemaattista eikä koordinoitua. Kunnastamme puuttuu systemaattinen 

toimintatapa lasten monikanavaiseksi kuulemiseksi ja kuulemisen 



borde man skapa feedbackmekanismer för att kanalisera barnens feedback. Feedbackmekanismerna bör vara fungerande 

på så sätt att feedbacken går vidare och man för en dialog med barnen även efter det att de har gett feedback.  

Målsättning utgångspunkt 3: Kommunens tjänster har ett flertal barnvänliga sätt att samla in feedback. 

Åtgärder 4 st. 

1 Beskrivning av åtgärden 
Målsättning: Det ordnas regelbundet barnparlamentssesioner en gång om året. Barnparlamentet har sammanträtt årligen, ja/nej. 

Målsättningsvärde: Ja. 

Tidtabell Riktat till användaren Status 

Våren 2022 Pia Utförts  

Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Barnen förbereder frågor för barnparlamentets session och feedback till beslutsfattarna och tjänstemännen på förhand i skolornas elevkårer. 

Elevkårerna väljer egna representanter till barnparlamentet. 

2 Beskrivning av åtgärden 
Målsättning: Ungdomsfullmäktige involveras iför att kanalisera hörandet av barnen genom att utnyttja sociala medier. De unga ges 

möjlighet att tala om sina åsikter även anonymt t.ex. med hjälp av enkäter. Mätare: Antalet gånger ungdomsfullmäktige sammanträder.  

Tidtabell Riktat till användaren Status 

2022–2023 Erica Har inletts  

Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Man tar med barnen i produktionen av de digitala innehållen. 

 

3 Beskrivning av åtgärden 



Målsättning: Man tar i bruk strukturer som främjar delaktigheten, vilka gör det möjligt att föra fram barnens och de ungas åsikter och ger barnen och de 

unga möjlighet att delta i och påverka verksamheten och planeringen av tjänsterna. Man väljer barnrepresentanter till olika sammansättningar som 

främjar delaktighet. Barnrepresentanterna byts årligen. I sammansättningen av grupperna uppmärksammar man att det som barnrepresentanter också 

väljs barn i sårbar ställning. Mätare: antalet sammansättningar som involverar barn och antalet barn i sammansättningarna.  

Tidtabell Riktat till användaren Status 

               2022--2023 Pia Utförts 

Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Barnen är medlemmar i följande grupper: skolornas matråd, kommunens trafiksäkerhetsarbetsgrupp och gemensamma elevhälsogrupper. Dessutom 

hörs barn och unga direkt med hjälp av olika slags enkäter.   

4 Beskrivning av åtgärden 

Målsättning: Man skapar i kommunen en feedbackmekanism för systematisk kanalisering av barnens feedback. Via kanalen delar man till barnen och 

de unga information om aktuella frågor inom alla förvaltningar och ger möjlighet att påverka ett ärende som är under beredning innan det förs till 

beslutsfattande. Man kommunicerar till de barn som gett feedback vilken effekt den feedback som de gett har. Man uppmärksammar särskilt att 

feedbackinsamlingen sker via många kanaler och är tillgänglig samt dialogens betydelse. Det är också möjligt att ge anonym feedback. Man beaktar 

även ett bättre hörande av barn i sårbar ställning. De förtroendevalda besöker enheterna och träffar barn och hör barnens åsikter som en del av 

nämndfadderverksamheten. Mätare: En feedbackkanal är i funktion (ja/nej); antalet nämndfadderbesök i enheterna.  

Tidtabell Riktat till användaren Status 

2022 Mikaela Q Har inte påbörjats 

  Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Barnen kan bekanta sig med aktuella ärenden som är under beredning, ge feedback om dem och föra dialog med kommunen. 



 

Målsättning:                      Att förbättra barnens och de ungas möjligheter att röra sig i anslutning till fritiden och skolgången 

Målsättningens typ:          Målsättning som baserar sig på barnens åsikter 

Tema:                                Jämlikhet 
Hur 

målsätt-

ningen  

avancerar: 

Det finns ingen badplats i Lappträsk. Det behövs fler lekplatser. Hundlort städas inte bort och det är osnyggt i kommunen. Även 

ungdomen skräpar ned. Det finns för lite konsthobbyer. Det är svårt eller helt omöjligt att ta sig från de avlägset belägna 

byarna till klubbar eller kompisar. Hur man färdas beror på om vårdnadshavaren skjutsar barnet eller om vårdnadshavaren har 

något fordon. Större barn har inte tillräckligt ofta något ställe att vistas på, för ungdomsgården Unkan är öppen alltför sällan. 

Det förekommer mobbning. Det behövs mer att göra i den egna kommunen, eftersom man inte kan komma någonstans. De 

vuxna har en negativ inställning till mopeder. Fulla män ofredar barn. Det behövs fler umgängesplatser för barn och unga. 

Barnen borde också få röra sig i kommunen. Kollektivtrafiken är obefintlig och det har ordnats ärendeskjutsar bara för äldre 

människor. Likställdheten för att trygga transporten av människor i olika ålder tillgodoses inte. Skolskjutsarna till 

läroinrättningarna på andra stadiet är dåligt skötta och kommunen drar inte försorg om dem. 

Åtgärder 7 st. 

1 Beskrivning av åtgärden 
När det nästan helt fattas kollektivtrafik ska man höra barnen om deras transportbehov och utreda möjligheterna att öka transporterna för att främja 

barnens och de ungas resor i kommunen inom ramen för programmet för att balansera ekonomin. Mätare: utförd utredning (ja/nej) 

Tidtabell 

Hösten 2022    

Riktat till 

användaren Kristiina 

Status 

0 Har inte påbörjats  

        Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Man hör barnen vid planeringen av trafikmöjligheterna (barnparlamentet, ungdomsfullmäktige, trafikarbetsgruppen). Man kartlägger också 

transportbehoven för de barn som är i sårbar ställning med hjälp av en enkät. 

— CO  



2 Beskrivning av åtgärden 
När det nästan helt fattas kollektivtrafik ska man höra barnen om deras transportbehov och utreda möjligheterna att öka transporterna till 

undervisningsanstalterna på andra stadiet. Skolskjutsarna till undervisningsanstalterna på andra stadiet utreds inom ramen för programmet för att 

balansera ekonomin. Mätare: hörandet av barnen utförts (ja/nej) 

Tidtabell Riktat till användaren Status 

2022 Kristiina Q Har inte påbörjats 

       Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Man hör ungdomsfullmäktige för att klarlägga nuläget i fråga om studerandenas skolskjutsar. Man gör en webbenkät till de unga i Lappträsk 

så att så många som möjligt ska få tillfälle att uttala sin åsikt om behovet av skolskjutsar på andra stadiet och utgångspunkterna för 

planeringen. Man kartlägger också transportbehoven för de barn som är i sårbar ställning med hjälp av enkäten. 

 

3 Beskrivning av åtgärden 
Det garanteras möjlighet att delta i klubbarna genom att ordna skolskjutsarna så att det de facto är möjligt för barnen att delta. Barn i sårbar 
ställning kan också delta i klubbarna, eftersom man också ordnar skjutsar för dem. Mätare: skjutsarna ordnats (ja/nej) 

Tidtabell Riktat till användaren Status 

2021–2023 Pia Utförts  

Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

När barnen anmäler sig till en klubb har de anmält sitt behov av skjuts. 

L. Beskrivning av åtgärden 

Ungdomsgårdens Unkans öppettider utökas. Man ordnar egna verksamhetsgrupper och -tider för unga i olika ålder. Mätare:  

Verksamhetstiderna har ökats jämfört med verksamhetsperioden 2021–2022 (ja/nej) 

Tidtabell Riktat till användaren Status 

CO 2022–23 Markku Har inletts 



 
    Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Man hör barn och unga om ökningen av tiderna och sätten att delta med hjälp av ungdomstjänsternas enkäter. 

 

       
 

5 Beskrivning av åtgärden 
Det finns en badplats i Lappträsk, men badplatsen är inte så djup att man kan simma. Bryggan har tagits bort och för att komma ut på vatten med 

simdjup måste man gå en lång sträcka. Man utreder möjligheterna att förbättra den existerande badstrandens simmöjligheter (t.ex. muddring, 

brygga m.m.). Man samlar information om kommunens olika badplatser på kommunens webbplats. Mätare: Det har utförts en utredning och 

informationen har samlats på kommunens webbplats (ja/nej)  

Tidtabell Riktat till användaren Status 

2022–2023 Kristiina Q Har inte påbörjats 

Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Barnen deltar i talkot och planeringen av badstranden. 

6 Beskrivning av åtgärden 
En ökning av möjligheterna att utöva konst tillsammans med olika aktörer. Mätare: Antalet möjligheter att utöva konst har ökat i jämförelse 

med verksamhetsperioden 2021–2022 (ja/nej) 

Tidtabell Riktat till användaren Status 

2022–2023 Pia Utförts 

Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Man hör barns och ungas önskemål om fritidssysselsättningar som en del av Lappträsks modell för fritidssysselsättningar. 

7 Beskrivning av åtgärden 
Man skapar på kommunens webbplats en informationssida för studerande på andra stadiet och informerar skolornas personal om förbindelserna från 

Lappträsk till andra kommuner. Mätare: Det har skapats en informationssida på kommunens webbplats (ja/nej) 

 co Tidtabell Riktat till användaren Status 
hösten 2022 Pia 0  Har inte påbörjats 



    Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

 

Målsättning:               Att stärka barnens och de ungas agentskap och öka möjligheterna till fritidssysselsättningar på egen hand 

Målsättningens typ: Fritt vald målsättning 

Tema:  Delaktighet 

Hur målsättningen      Utgångsnivå 2: Barnens agentskap identifieras ännu inte till fullo i vår kommun eller i organisationsverksamheten. Nästan alla   

avancerar:                   funktioner leds av vuxna. Hur barnens rättigheter att delta tillgodoses borde utvärderas i den verksamhet som ordnas 

såväl av kommunen som av organisationerna. I stödet till organisationerna borde barns och ungas rättigheter att delta 

beaktas skilt för sig. Barnen bör ges mer möjligheter att utvecklas och förverkliga sitt eget agentskap. 

Målsättning utgångsnivå 3: Hur barnens rättigheter att delta tillgodoses utvärderas i organisationsverksamheten. Detta 

beaktas i kommunens organisationsbidrag och vid beviljandet av lokaler. Kommunen stödjer barnens verksamhet på eget 

initiativ. 

Åtgärder 4 st. 

1 Beskrivning av åtgärden 
Målsättning: Inom ungdomsväsendet ordnas det mer tid för barns och ungas verksamhet på eget initiativ och man ger dem lokaler att förfoga 

över. Mam utför en enkät i mars 2022. Man klarlägger vilka som skulle vara intresserade av att ordna verksamhet på eget initiativ och hurdan 

verksamhet de unga skulle kunna börja ordna. Det kan finnas möjlighet att ordna verksamhet på eget initiativ på idrottsplanerna, frisbeegolfbanan, 

skidspåren, i Klockarparken och i skateparken. Mätare: Utförd ungdomsenkät (ja/nej) och dess resultat, inledd verksamhet (ja/nej), antalet i bruk 

varande platser för utövande av fritidsverksamhet på eget initiativ och deras öppettider. 

Tidtabell Riktat till användaren Status 

Färdig 12/2022 Markku Utförts 

       Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 



 

Barnen hörs om deras önskemål om utveckling av verksamheten på eget initiativ. Utgående från önskemålen ger man de unga lokaler för eget bruk. 

2 Beskrivning av åtgärden 
Målsättning: I stödet av organisationerna beaktas barnperspektivet. Mätare: Tyngdpunkterna vid beviljandet av bidrag till organisationerna / 

ansökningskungörelsen ändrad (ja/nej) 

Tidtabell Riktat till användaren Status 

Våren 2022 Hanna Utförts  

Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Barnen deltar i organisationernas verksamhet i planeringen av verksamheten. Kommunen utarbetar för ansökan om organisationsbidrag för nästa 

ansökningsomgång tyngdpunktsområden, i enlighet med vilka de föreningar, samfund och organisationer som ansöker om bidrag av kommunen ska 

ådagalägga att barnen har hörts vid utarbetandet av verksamhetsplanen och att barnperspektivet beaktas i verksamheten.   

3 Beskrivning av åtgärden 
Målsättning: Man tar i bruk Klassmötesmodellen som en del av elevkårernas verksamhet. Mätare: Antalet möten som följer klassmötesmodellen. 

Tidtabell Riktat till användaren Status 

2022-2023 Titta Utförts 

Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Barnen bereder olika slags frågor på klassmöten i enlighet med den existerande verksamhetsmodellen. 

4 Beskrivning av åtgärden  

Målsättning: Man tar i bruk involverande budgetering i både undervisnings- och ungdomsväsendet. Mätare: de anslag som reserverats i 

budgeten, man har utarbetat en delaktighetsmodell (ja/nej) 

 

Tidtabell  

2022–2023 

Riktat till 

användaren Pia 

Status 
Har 

inletts 

 



        Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

 Barn och unga tas via delaktighetsmodellen med i utarbetandet av förslagen till anskaffningar. 

 

Målsättningens typ:        Indikatorbaserad målsättning 

Tema:                          Barnets rättigheter i kommunens strukturer     

Hur målsättningen avancerar  

 Utgångsnivå 2: För dem som är med i koordinationsgruppen är modellen och bearbetningen av modellen klara, men för andra, 
som inte dagligen arbetar med barn och unga, är modellen svår att tillägna sig och det är svårt att förstå dess målsättningar. 
Det vore skäl att introducera såväl de nuvarande som i fortsättningen även nya arbetstagare och förtroendevalda i 
verksamhetsmodellen. 

Målsättning utgångsnivå 3: En stor del av kommunens arbetstagare och förtroendevalda introduceras i de mänskliga 
rättigheterna och barnets rättigheter. 

Åtgärder 3 st. 

1 Beskrivning av åtgärden 
Målsättning: UNICEFs Barnvänliga utbildningshelhet införs som en del av kommunens introduktionsmapp i Vuolearning-tjänsten. Alla arbetstagare 

ska bekanta sig med utbildningshelheten. UNICEF har dessutom den nationella barnstrategins webbutbildningshelhet i eOppiva: Inledning till barnets 

rättigheter – säkerställ att barnets rättigheter tillgodoses. Den som deltagit i utbildningen får ett intyg, som tillställs kommunkoordinatorn. Mätare: 

genomförd utbildningshelhet i Vuolearning-tjänsten (ja/nej) och hur många som avlagt utbildningen samt hur många av kommunens 

arbetstagare som har genomgått UNICEFs utbildning Inledning till barnets rättigheter. 

Tidtabell Riktat till användaren Status 

Kevät 2022 Mikaela Q Har inte påbörjats 

CO   Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

            Barnen deltar inte i denna åtgärd.   

 

 

Målsätt-
ning: 

Kommunens tjänsteinnehavare, arbetstagare, förtroendevalda och centrala intressegrupper har fått introduktion i barnets 

rättigheter och verksamhetsmodellen Barnvänlig kommun. Barnets rättigheter är en del av kommunens introduktionsprogram 

 

ogram unnan viranhaltijat, työntekijät, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät on perehdytetty lapsen oikeuksiin 

ja Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin. Lapsen oikeudet ovat osana kunnan perehdytysohjelmia. 



2 Beskrivning av åtgärden 
Målsättning: Introduktionen av de förtroendevalda i verksamhetsmodellen sker med hjälp av presentationer som ordnas för organen och genom 

att i eOppiva-webbtjänsten delta i UNICEFs webbutbildningshelhet i den nationella barnstrategin: Inledning till barnets rättigheter – säkerställ att 

barnets rättigheter tillgodoses. Den som deltagit i eOppiva-utbildningen får ett intyg, som tillställs kommunkoordinatorn. Mätare: Antalet utförda 

presentationer i organen, hur många förtroendevalda har genomgått utbildningen Inledning till barnets rättigheter. 

Tidtabell Riktat till användaren Status 

2021–2022 Pia Utförts  

Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Barnen deltar inte i denna åtgärd. 

3 Beskrivning av åtgärden 
Målsättning: Man sänder två gånger om året: på våren och hösten ett e-postmeddelande till de förtroendevalda och kommunens arbetstagare om 

hur verksamhetsmodellen har avancerat och om de åtgärder som utförts. Mätare: utsända nyhetsbrev 2 ggr/år 

Tidtabell Riktat till användaren Status 

2022–2023 Pia Q Har inte påbörjats 

Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 

Barnen deltar i åtgärden på så sätt att barnens tankar fogas till den aktualitetsöversikt som sänds per e-post. 

 

Målsättning: Barnets rättigheter ingår i alla ur barnens synpunkt centrala handlingar, program och planer som styr hela kommunen. 

Målsättningens typ: Indikatorbaserad målsättning 

  



Tema: Barnets rättigheter i kommunens strukturer 
Hur målsättningen avancerar:  

Utgångsnivå 2: Kommunen saknar planer för likabehandling, delaktighet och växelverkan, som bör utarbetas. Skolorna har redan jämställdhetsplaner och planer 
för likabehandling. På hela kommunens nivå utarbetas en välfärdsberättelse och -plan, en integrationsplan.  Kommunen saknar planer för funktionell jämställdhet 
och likabehandling. Fastän än del av planerna redan existerar, bör man i samband med uppdateringen av dem beakta att barnens rättigheter ingår i varje plan. 
Målsättning: utgångsnivå 3: Alla allmänna principer för barnets rättigheter ingår i största delen av de handlingar som styr kommunen. Man följer med och 
utvärderar hur planerna och programmen förverkligas.   

Åtgärder 3 st. 
 
1 Beskrivning av åtgärden 

Målsättning: Inom småbarnspedagogiken har det utarbetats en jämställdhets- och likabehandlingsplan, i vilken barnens rättigheter ingår. I de nya och uppdaterade 
planerna ingår de allmänna principerna för barnets rättigheter. Mätare: en utarbetad jämställdhets- och likabehandlingsplan, i vilken ingår de allmänna principerna 
för barnets rättigheter (ja/nej) 
 
Tidtabell   Riktat till användaren   Status 
Våren 2022   Thelma    Utförts 

 
Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 
Man frågar barnens åsikter om planen på ett åldersanpassat sätt. 
 
2 Beskrivning av åtgärden 
Målsättning: Man uppdaterar efter behov de planer, i vilka barnets rättigheter ingår. I de nya och uppdaterade planerna ingår de allmänna principerna för barnets rättigheter. 
Mätare: läroanstalternas jämställdhets- och likabehandlingsplaner har uppdaterats, de allmänna principerna för barnets rättigheter ingår i dem alla (ja/nej). 
Tidtabell    Riktad till användaren   Status 
CO 2023    Susanne    0 Har inte påbörjats 
 
Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 
Barnen är med och uppdaterar jämställdhets- och likabehandlingsplanerna. 
 
  



3 Beskrivning av åtgärden 
Man ser till att barnets rättigheter ingår i välfärds- och hälsovårdsplanerna och verksamhetsberättelsen. Målsättning: I välfärds- och hälsovårdsplanerna och 
verksamhetsberättelserna ingår beskrivningar av barnens rättigheter (ja/nej) Mätare: uppdaterade välfärds- och hälsoplaner och verksamhetsberättelser, i vilka de krävda 
inskrivningarna ingår (ja(nej) 
 
Tidtabell    Riktad till användaren   Status 
2022–2023    Tiia    0 Har inte påbörjats 
 
Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 
Man ber om utlåtanden av Ungdomsfullmäktige om välfärds- och hälsovårdshandlingarna redan i deras utkastskede och bereder möjlighet att kommentera dem innan de förs till 
beslutsfattande. 
 
Målsättning:  Man utför systematiskt en bedömning av konsekvenserna för barn i kommunen. 
Målsättningens typ:  

Indikatorbaserad målsättning 
Tema:  Barnets bästa 
Hur målsättningen avancerar 

Utgångsnivå 1. I vår kommun har det inte utarbetats linjedragningar, utgående från vilka en bedömning av konsekvenserna för barn skulle genomföras 
systematiskt. Det borde alltid utföras en bedömning av konsekvenserna för barn, när det ärende man behandlar/fattar beslut i gäller barn eller barngrupper. 
Bedömningar har utförts bara inom ett verksamhetsområde i kommunen. Den information som samlats av den ena bedömningen av konsekvenserna för barn som 
utförts har inte samlats till ett gemensamt informationsunderlag och det är inte lätt tillgängligt för alla tjänsteinnehavare och beslutsfattare i kommunen.  
Målsättning: utgångsnivå 2 Man har i kommunen uppgjort instruktioner för ibruktagningen av bedömning av konsekvenserna för barn, och instruktionerna testas 
på ett verksamhetsområde. 

Åtgärder 3 st. 
  



Beskrivning av åtgärden 
Man tar i bruk bedömning av konsekvenserna för barn som en del av beslutsfattandet. Målsättning: Kommunstyrelsen fattar ett riktlinjebeslut som styr hela kommunens 
verksamhet, utgående från vilket man systematiskt alltid genomför bedömning av konsekvenserna för barn, när de ärenden som behandlas/besluts gäller barn eller barngrupper. 
I beslutet kommer man överens om gemensamma tillvägagångssätt och ger noggrannare instruktioner om hur bedömningen av konsekvenserna för barn ska utföras och 
antecknas i organens och tjänsteinnehavarnas beslut. Mätare: Kommunstyrelsen har fattat riktlinjebeslut i saken, man har skapat instruktioner om ibruktagningen av bedömning 
av konsekvenserna för barn och registrerat procedurerna (ja/nej) 
 
Tidtabell    Riktad till användaren   Status 
2023    Susanne    0 Har inte påbörjats 
 
Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 
Barnen deltar inte i den här åtgärden. 
 
2 Beskrivning av åtgärden 
Man ordnar introduktion (webbkurs/utbildning) för kommunens föredragande i bedömning av konsekvenserna för barn. Målsättning: I utbildningen deltar 100 % av 
föredragandena. UNICEF ordnar utbildningar i bedömning av konsekvenserna för barn från och med våren 2023. Mätare: antalet deltagare i den av UNICEF ordnade 
webbutbildningen i bedömning av konsekvenserna för barn.  
Tidtabell    Riktad till användaren   Status 
2023    Pia    0 Har inte påbörjats 
 
Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 
Barnen deltar inte i den här åtgärden. 
 
3 Beskrivning av åtgärden 
Man tar i bruk bedömning av konsekvenserna för barn. Målsättning: Man testar bedömning av konsekvenserna för barn först inom en förvaltning under våren 2023. Efter testet 
tas bedömning av konsekvenserna för barn i bruk i alla förvaltningar hösten 2023 och alla förankras i användningen av den. Mätare: Bedömning av konsekvenserna för barn 
genomförts i en förvaltning (ja/nej) 
 
Tidtabell    Riktad till användaren   Status 
2022–2023         Pia         0 Har inte påbörjats 
 
Hur deltar/deltog barnen i den här åtgärden? 
Man hör barnen via elevkårerna och de unga via ungdomsfullmäktige som en del av bedömning av konsekvenserna för barn-processen. 

 


