Barnkonsekvensanalys budget år 2016

Beslut enligt kyrkomötet och förändring i kyrkoordningen innebär att svenska kyrkan sedan i januari
2013 ska genomföra barnkonsekvensanalys inför beslut. Enligt barnkonventionen är barn alla
människor mellan 0-18 år. Det finns 54 artiklar som skall tillvarata barns rättigheter, men det finns fyra
grundläggande principer som skall vara styrande i tolkningen kring barns bästa i all planering och inför
beslut: Förbud mot diskriminering (artikel 2), Barnets bästa i det främsta rummet (artikel 3), Rätten till
liv och utveckling (artikel 6), och Rätten att få komma till tals (artikel 12).
Tolkningsram utifrån de grundläggande principerna i förhållande till verksamhetsplan och budgetförslag
inför budget 2016:
I budgetberedningen för år 2016 har barnets perspektiv beaktats.
Verksamheterna arbetar mera aktivt med barnkonsekvensanalys för att kvalitetssäkra vår verksamhet
och för att verifiera att vi erbjuder det som efterfrågas av våra församlingsbor (barn och vuxna). Detta
arbetssätt har tillämpats sedan budgetberedning 2015. Vi har för avsikt att ta tillvara barnens åsikter
kring beslut. Artikel 12.
En utbyggnad av arken budgeterades år 2015 och väntas stå klar december 2015. Under år 2013
intäktsfördes, på grund av skattemässiga regler, en gåva från Rut Millberg till Barn – och
ungdomsverksamheten. I och med en förändring av skattemässiga regler fick inte församlingen ha kvar
denna gåva i balansräkningen utan den intäktsfördes i sin helhet till cirka 600 tkr. Kyrkorådet tog
beslutet att dessa pengar skulle återgå i barn- och ungdomsverksamheten i enlighet med gåvogivarens
önskan. Som en följd av detta utökas Arken med ett ungdomsrum, något som församlingen tidigare
saknat. Eftersom ett ungdomsrum saknats och under 2015 etablerats för att under 2016 tas i bruk anser
vi att gruppen ungdomar prioriteras och därmed ej diskrimineras på grund av platsbrist (artikel 2). Här
lyfts också barns rätt till liv och utveckling (artikel 6) fram samt barnens bästa i främsta rummet (artikel
3).
I budget för år 2016 finns det medel avsatta till att förbättra utemiljön vid Arken. Detta ser vi positivt på
då huvuddelen av vår barn- och ungdomsverksamhet förekommer här. Förslagsvis tar församlingen in
synpunkter från barn och föräldrar för att tillgodose att vi får en så ändamålsenlig miljö som möjligt vad
gäller lek och samvaro. Här kommer artikel 12 fram gällande barns rätt att komma till tals vilket är
positivt då delaktighet är ett avgörande verktyg för att förverkliga barnkonventionen. Vid förbättring av
utemiljön så beaktas rätten till liv och utveckling (artikel 6).
I utrymmet för skapande verksamhet finns inom ramen för kulturgarantin i Hammarö kommun
budgeterat för besök i kyrkan som kommer resultera i en utställning av elever i årskurs 3 i konsthallen,
Hammarö bibliotek. Eleverna får stifta bekantskap med vårt kulturarv. Artikel 28-29 samt artikel 30
tillgodoses i grundskoleutbildning där barnet förbereds för livet fostras i en anda av förståelse. Barn har
rätt till sitt språk, sin kultur och religion.
Sammantaget anser vi att barn och ungdomars behov av lek, vila och fritid väl uppfylls av den budget
som kyrkorådet samt kyrkofullmäktige väntas ta för år 2016.
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