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Barnkonventionen 
Corona och kulturen 
 
Kulturchefsnätverket – Kulturstrategiskt forum 
 
Kurs nr 20202 
Fredag 2020-10-16  
kl. 9.00-11.00  
Digitalt möte, zoom 
 
Minnesanteckningar 
 

• Digitalt möte, kort intro 
genomgång hur det funkar i plattformen Zoom,  
moderator Jessika Karreskog, demokratiutvecklare Järfälla. 
 

• Barnkonventionen, erfarenheter och metoder 
Järfällas barnrättsstrateg Jenny Johansson Berggren höll ett pass 
med nuläge och möjlig strategi/metod framåt, som stöd för 
kommunernas arbete. Vi fick arbeta i grupper utifrån SKRs 
inventeringsnycklar – Inventera, Identifiera, Agera – och delade 
med oss av våra kommuners arbete, erfarenhetsutbyte på konkret 
nivå. Se chatt nedan. 
Utifrån tankarna i grupperna sammanfattade Jenny diskussionen 
kring barnkonventionen så här: 
- Hur jobbar vi systematiskt med barnkonventionen? 
- Hur väver vi in barnens perspektiv, hur pratar vi med barn? Och är 
de barn vi pratar med representativa för gruppen barn? 
- Hur når vi de barn som inte är i våra verksamheter?  
- Hur använder vi den statistik och kunskap som vi har och hur 
följer vi upp verksamheten? 
 

• Corona och kulturen, strategi och erfarenhetsutbyte 
Regionalt arbete på kulturområdet med anledning av Corona-
pandemin, Torbjörn Neiman och Catharina Fogelström leder 
samtalet med  
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- en summering av insatser från kulturförvaltningen Region 
Stockholm 
- en kortfattad beskrivning av nuläget  
- en dialog med utgångspunkt i inkomna svar på utskickade frågor i 
nätverket, Hur tänker kommunerna kring insatser från den 
regionala nivån: fanns det något övrigt ni ser att regionen kunnat 
bistå med? 
Vi pratade i grupper,  
Torbjörn och Catharina sammanfattade disussionerna; 
·  Behov av samordnad information gällande aktuella utlysningar av 
exempelvis krisstöd för ökad möjlighet att föra vidare till lokalt 
föreningsliv samt för överblick 
·  Önskar samordning inom exempelvis biblioteks- och 
kulturområdet liknande Stockholmsidrottens månadsinfo till 
idrottschefer. Viktig fråga här är hur rollerna ska fördelas FSKF vis a 
vis Regionen. Vem gör vad bäst? 
·  Behov framåt av gemensam "utvärdering" 
 

 
Noterat i chatten 
Elisabeth Åström : Vilka kommuner jobbar med barnkonsekvensanalyser? 
Lars Palmér : Vi gör i Sigtuna kommun 
Pernilla Järverot/Jessika: Järfälla gör 
Elisabeth Åström : Tack, går det bra för er? 
 
David Jonsson/Sthlm stad : Kulturnämnden 
har infört rubriken Barnkonsekvensanalys i alla nämndinitierade ärende; lite mer 
info om stadens arbete generellt: 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1914600  
 
Jessika Karreskog, Järfälla : Vi har en modell som vi jobbar utifrån 
Jenny Johansson Berggren; Här är länk till BKA-modell antagen av nämnd i 
Järfälla, 
https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/namnder/kulturdemokratiochfritidsna
mnden/kallelserochprotokollforkulturdemokratiochfritidsnamnden.4.257c272916c
a001eea3a311d.html#5a7041e9d3fd104664-f7011903fe622369536-
b4eb99be089e1859766  
 
BKA, metodpaket i Järfälla 
Vi har gjort enkla instruktionsfilmer som finns på Vimeo 
Del 1 Varför gör vi BKA och hur kan vi bedöma ett ärendes påverkan på barn? 
https://vimeo.com/398746349  
Del 2 Underlag i BKA 
https://vimeo.com/398746371 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1914600
https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/namnder/kulturdemokratiochfritidsnamnden/kallelserochprotokollforkulturdemokratiochfritidsnamnden.4.257c272916ca001eea3a311d.html#5a7041e9d3fd104664-f7011903fe622369536-b4eb99be089e1859766
https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/namnder/kulturdemokratiochfritidsnamnden/kallelserochprotokollforkulturdemokratiochfritidsnamnden.4.257c272916ca001eea3a311d.html#5a7041e9d3fd104664-f7011903fe622369536-b4eb99be089e1859766
https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/namnder/kulturdemokratiochfritidsnamnden/kallelserochprotokollforkulturdemokratiochfritidsnamnden.4.257c272916ca001eea3a311d.html#5a7041e9d3fd104664-f7011903fe622369536-b4eb99be089e1859766
https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/namnder/kulturdemokratiochfritidsnamnden/kallelserochprotokollforkulturdemokratiochfritidsnamnden.4.257c272916ca001eea3a311d.html#5a7041e9d3fd104664-f7011903fe622369536-b4eb99be089e1859766
https://vimeo.com/398746349
https://vimeo.com/398746371
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Del 3 Checklistan, ska redogöras under rubrik: Barnkonsekvensanalys i 
tjänsteskrivelsen 
https://vimeo.com/398747526 
Del 3.1 Exempel på checklista 
https://vimeo.com/398746430 
Del 4 Steg för steg och frågans påverkbarhet 
https://vimeo.com/398746448  
 
 
 
Tack alla!  
från arbetsgruppen för kulturchefsnätverket 
/Pernilla Järverot, Lars Palmér, Annelie Fällman, David JOnsson och Maria Röstberg 
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