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Åtagande om samarbete mellan UNICEF och (kommunens namn) i 

modellen Barnvänlig kommun 
 

 

I detta åtagande definieras och specificeras värdegrunden för Finlands UNICEFs Barnvänlig 

kommun, huvudprinciperna i modellen för att styra kommunens utvecklingsarbete, UNICEFs och 

kommunens roller och ansvar i Barnvänlig kommun-samarbetet samt övriga förutsättningar för 

UNICEFs och kommunens Barnvänlig kommun-samarbete.  

 

 

Åtagandet syftar till att säkerställa att arbetet kring Barnvänlig kommun framskrider smidigt i 

kommunen. 

 

1. Värdegrund och huvudprinciper för modellen Barnvänlig kommun  

 

Grunden och värdegrunden för UNICEFs modell Barnvänlig kommun ingår i FN:s 

barnkonvention, som tryggar barnens rättigheter och som i Finland har laga kraft. 

 

Utvecklingsarbetet kring Barnvänlig kommun framskrider i kommunen enligt modellens 

arbetsskeden. I arbetet respekteras och främjas barnens rättigheter samt genomförs 

modellens huvudprinciper, som är de följande: 

 

Kommunen koncentrerar sig i utvecklingsarbetet på de barn som är i den mest utsatta 

ställningen och på kommunens största problem vad beträffar barnens rättigheter. 

▪ Kommunen väljer som mål i verksamhetsplanen för Barnvänlig kommun-

arbetet indikatorer som legat på nivå 1–2 vid kartläggningen av nuläget. 

Indikatorer på nivå 1–2 anger var de största problemen och bristerna 

beträffande barnens rättigheter finns i kommunen.  
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Barnens delaktighet förverkligas i kommunens utvecklingsarbete. 

▪ Kommunen säkerställer på alla sätt att barnens delaktighet förverkligas i 

arbetsskedena, målsättningarna samt i åtgärderna och bedömningen av 

dessa i Barnvänlig kommun-arbetet.  

▪ En av målsättningarna i kommunens verksamhetsplan för Barnvänlig 

kommun-arbetet ska komma direkt från barnen och de unga i kommunen. 

Målsättningarna och åtgärderna i utvecklingsarbetet styr hela kommunen. 

▪ Kommunen säkerställer att åtgärderna i Barnvänlig kommun-arbetet, 

beroende på syfte, berör kommunen i så stor omfattning som möjligt.  

▪ För att säkerställa att Barnvänlig kommun-arbetet sträcker sig till 

kommunens olika sektorer på ett så omfattande sätt som möjligt, 

samordnas arbetet av kommunens Barnvänlig kommun-koordinator och -

koordinationsgrupp.  

  

Kommunen eftersträvar långsiktiga förändringar genom utvecklingsarbetet. 

▪ Kommunen säkerställer att åtgärderna i Barnvänlig kommun-arbetet 

åstadkommer bestående förändringar i kommunbarnens liv.  

Kommunen kommunicerar aktivt sitt utvecklingsarbete. 

▪ Kommunen kommunicerar öppet och aktivt om målen för, åtgärderna 

kring och resultaten från sitt Barnvänlig kommun-arbete såväl inom 

kommunens organisation som med kommunborna inklusive barnen.  

▪ Kommunens aktuella verksamhetsplan för Barnvänlig kommun ska finnas 

till påseende på kommunens webbplats. 

 

 

2. UNICEFs stöd till kommunerna  
 

2.1  Introduktion, utbildning, uppföljning och bedömning   

 

▪ När Barnvänlig kommun-samarbetet startar, ordnar UNICEF en 

grundläggande introduktion om modellen Barnvänlig kommun och dess 

verksamhetsprinciper för kommunens koordinator (på distans). UNICEF 

stöder vid behov introduktionen också om koordinatorn byts. 

▪ UNICEF ordnar en initial utbildning i modellen Barnvänlig kommun för 

kommunens koordinationsgrupp och koordinator. Utbildningen utgör 

startpunkten för utvecklingsarbetet.  
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▪ UNICEF stöder kommunens koordinator och koordinationsgrupp under 

Barnvänlig kommun-arbetet samt i frågor som rör genomförandet av 

arbetsskedena och främjande av barnens rättigheter. 

▪ UNICEF stöder kommunen i genomförandet av Barnvänlig kommun-

arbetet på så sätt att målsättningarna och åtgärderna för 

utvecklingsarbetet styr hela kommunen. 

▪ UNICEF åtar sig att följa upp och bedöma hur Barnvänlig kommun-arbetet 

i kommunen framskrider. UNICEF stöder kommunen i valet av mål och 

åtgärder i verksamhetsplanen samt granskar regelbundet att målen 

uppfylls tillsammans med kommunen.  

▪ UNICEF erbjuder kommunerna årligen tilläggsutbildningar i teman som rör 

barnens rättigheter och barnens välbefinnande. 

▪ UNICEF erbjuder kommunerna material från modellen Barnvänlig 

kommun och för kommunikation och information som rör barnens 

rättigheter. 

 

2.2 Den digitala tjänsten Barnvänlig kommun 

▪ UNICEF ger kommunen tillgång till den digitala tjänsten Barnvänlig 

kommun för att stödja kommunens Barnvänlig kommun-arbete. I tjänsten 

beskrivs modellens arbetsskeden, anvisningar samt kriterierna för 

beviljandet av Barnvänlig kommun-erkännandet. 

▪ I den kommunspecifika delen av den digitala tjänsten (kräver inloggning) 

kan kommunen i realtid följa upp hur dess Barnvänlig kommun-arbete 

framskrider. 

▪ UNICEF ger kommunens Barnvänlig kommun-koordinator och 

medlemmarna i koordinationsgruppen en användarutbildning för den 

digitala tjänsten. 

 

2.3 Nätverkande med andra kommuner som deltar i modellen Barnvänlig kommun  

 

▪ UNICEF erbjuder de kommuner som är med i modellen åtkomst till det 

nationella Barnvänlig kommun-nätverket. 

▪ Kommunens Barnvänlig kommun-koordinator och dess representanter i 

koordinationsgruppen har årligen möjlighet att delta i de nationella 

Barnvänlig kommun-nätverksevenemang som samordnas av UNICEF. 

▪ Kommunen har via UNICEF möjlighet att delta i UNICEFs internationella 

och globala nätverk Child Friendly Cities. 
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2.4 Barnvänlig kommun-logotyp  

 

▪ UNICEF erbjuder kommunen möjlighet att använda UNICEFs Barnvänlig 

kommun-logotyp. 

▪ Kommunen ska iaktta UNICEFs anvisningar för användningen av 

logotypen. Anvisningen för användningen av logotypen finns i den digitala 

tjänsten Barnvänlig kommun.  

 

 

3. Genomförande av modellen Barnvänlig kommun i kommunen  

 
3.1 Kommunens roll och ansvar i modellen Barnvänlig kommun 

 

▪ Kommunen åtar sig att i sitt Barnvänlig kommun-arbete framskrida enligt 

arbetsskedena och tillhörande anvisningar i modellen.  

▪ Kommunen åtar sig att följa huvudprinciperna i modellen (se punkt 1) och 

förutsättningarna för samarbetet mellan UNICEF och kommunen enligt 

detta åtagande. 

▪ Kommunen åtar sig att nyttja material och anvisningar som samlats i den 

digitala tjänsten Barnvänlig kommun i sitt Barnvänlig kommun-arbete. 

▪ Kommunen åtar sig att nyttja den kommunspecifika delen av den digitala 

tjänsten Barnvänlig kommun som ett systematiskt stöd för uppföljning och 

bedömning av utvecklingsarbetet. 

▪ Kommunen åtar sig att använda UNICEFs Barnvänlig kommun-logotyp 

enligt UNICEFs anvisningar. 

 

3.2 Säkerställande av verksamhetsförutsättningarna för Barnvänlig kommun-koordinatorn 

och -koordinationsgruppen  

Barnvänlig kommun-koordinator 

▪ Kommunen utser innan Barnvänlig kommun-arbetet startar en Barnvänlig 

kommun-koordinator. 

▪ Koordinatorn svarar tillsammans med Barnvänlig kommun-

koordinationsgruppen för samordning, framskridande samt regelbunden 

uppföljning och bedömning av Barnvänlig kommun-arbetet.  

▪ Kommunen ser till att det i koordinatorns arbetsbeskrivning har 

reserverats tillräckligt med arbetstid för Barnvänlig kommun-arbetet.  

▪ Kommunen säkerställer att den person som väljs till koordinator har 

tillräckliga kunskaper och färdigheter om samt förståelse för samordning 
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och ledning av brett utvecklingsarbete samt för främjande av barnens 

rättigheter i kommunen.  

▪ Kommunen säkerställer att koordinatorn har erforderligt mandat och stöd 

från kommunledningen för genomförande av Barnvänlig kommun-arbetet 

som ett gemensamt arbete som rör hela kommunen. 

▪ Kommunen säkerställer att ett eventuellt byte av koordinator sker utan 

långa dröjsmål och på sådant sätt att den nya koordinatorn introduceras i 

sin uppgift av kommunen. 

  Barnvänlig kommun-koordinationsgrupp 

▪ Kommunen utser innan Barnvänlig kommun-arbetet startar en Barnvänlig 

kommun-koordinationsgrupp. Koordinationsgruppen kan vid behov länkas 

till någon motsvarande grupp som redan är verksam i kommunen och som 

arbetar med barn och unga, till exempel barns och ungas 

välbefinnandegrupp. 

▪ Kommunen säkerställer att kommunens alla sektorer och övriga viktiga 

aktörer, till exempel kommunens förtroendevalda, kommunens 

kommunikationsavdelning och tredje sektorn, har representation i 

koordinationsgruppen.  Dessutom ska gruppen omfatta en eller flera 

representanter för barn och unga.  

▪ Koordinationsgruppen svarar tillsammans med Barnvänlig kommun-

koordinatorn för framskridandet av Barnvänlig kommun-arbetet samt för 

regelbunden uppföljning och bedömning av arbetet. Gruppen 

sammanträder regelbundet (flera gånger om året). 

▪ Medlemmarna i koordinationsgruppen åtar sig att främja 

huvudprinciperna och målsättningarna för Barnvänlig kommun-arbetet 

inom sin egen sektor/i sitt eget arbete. 

▪ Kommunen säkerställer att de medlemmar i koordinationsgruppen som 

hör till kommunens personal har reserverats tillräckligt mycket tid för 

Barnvänlig kommun-arbetet.  

▪ Kommunen säkerställer att koordinationsgruppen har erforderligt mandat 

och stöd från kommunledningen (och andra relevanta instanser) för 

genomförande av Barnvänlig kommun-arbetet som ett gemensamt arbete 

som rör hela kommunen. 
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4. UNICEFs Barnvänlig kommun-erkännande 
 

4.1 Beviljande av erkännandet 

 

UNICEF kan bevilja kommunen ett Barnvänlig kommun-erkännande inom cirka 2–2,5 år 

efter Barnvänlig kommun-utvecklingsarbetet om arbetet har framskridit enligt kriterierna 

för beviljandet. Erkännandet är i kraft i antingen två eller fyra år från beviljandet beroende 

på i vilket skede kommunens utvecklingsarbete är. 

 

Erkännandet beviljas för uppnående av de målsättningar som har fastställts i 

verksamhetsplanen för modellen Barnvänlig kommun. Allt arbete för barnens bästa i 

kommunen är alltså inte en grund för beviljandet, utan endast det som separat har 

avtalats med UNICEF. 

 

Följande fyra kriterier gäller för beviljandet av Barnvänlig kommun-erkännandet:  

1) Kommunen har iakttagit huvudprinciperna (se punkt 1) i modellen 

Barnvänlig kommun i utvecklingsarbetet. 

2) Utvecklingsarbetet i kommunen har framskridit enligt arbetsskedena och 

tillhörande anvisningar i modellen.  

3) Kommunen har slutfört åtgärderna enligt verksamhetsplanen och nått 

merparten av de mål som ställts.  

4) Kommunen åtar sig att fortsätta med Barnvänlig kommun-arbetet efter att 

erkännandet beviljas och enligt huvudprinciperna och arbetsskedena i 

modellen. 

 

 

Om kriterierna för att bevilja erkännandet inte uppfylls och UNICEF inte kan bevilja 

erkännandet, kommer UNICEF och kommunen tillsammans att förhandla om situationen 

och ett eventuellt fortsatt arbete. Det är möjligt att kommunen beviljas erkännandet om 

kriterierna uppfylls efter den tilläggstid som beviljats av UNICEF. Om erkännandet inte 

beviljas påverkas inte de erkännanden som UNICEF eventuellt har beviljat kommunen 

tidigare och som gäller den föreskrivna tiden. 

 

Om UNICEF beviljar kommunen Barnvänlig kommun-erkännandet, publicerar kommunen 

UNICEFs bedömning av beviljandegrunderna för erkännandet på sin webbplats och om att 

ovanstående kriterier för beviljandet uppfylls. 
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4.2 Avslutande av giltigheten av ett beviljat erkännande 

 

UNICEF kan emellertid avsluta giltigheten av ett redan beviljat erkännande om det i 

kommunens Barnvänlig kommun-arbete eller övriga verksamhet uppdagas sådana saker 

som kränker barnens rättigheter eller är i strid med nationella barnskyddslagar och som 

har skadliga konsekvenser för barnen i egenskap av förmånstagare av UNICEFs arbete eller 

som kan medföra en anseendeskada för UNICEF i egenskap av det mandat som UNICEF 

fått genom FN:s barnkonvention (art. 45) för att skydda barnen. Då diskuteras avslutandet 

av erkännandets giltighet och tillhörande åtgärder tillsammans med kommunen. 

 

5. Ändringar av Barnvänlig kommun-arbetet och åtgärder i dessa 

situationer 
 

Kommunen åtar sig att informera UNICEFs Barnvänlig kommun-team så fort som möjligt 

om kommunens Barnvänlig kommun-koordinator byts ut eller koordinatorns arbetet 

förändras på ett sådant sätt att det märkbart påverkar eller förhindrar samordningen av 

utvecklingsarbetet; 

▪  

▪ sammansättningen av kommunens koordinationsgrupp eller gruppens 

beredskap att svara för framskridandet av Barnvänlig kommun-

utvecklingsarbetet förändras märkbart eller förhindras; 

▪ det i genomförandet av kommunens utvecklingsarbete framkommer 

betydande utmaningar som förhindrar att målsättningarna enligt 

verksamhetsplanen uppfylls; 

▪ det i tidsplanen för kommunens utvecklingsarbete framkommer 

betydande utmaningar eller förändringar; eller om 

▪ det i kommunen framkommer och/eller inträffar andra saker som 

märkbart påverkar utvecklingsarbetet. 

UNICEF åtar sig att så fort som möjligt informera kommunen om  

▪ gemensamt överenskomna möten eller åtgärder som rör kommunen, 

sammansättningen av UNICEFs Barnvänlig kommun-team och -

verksamhet eller den digitala Barnvänlig kommun-tjänsten eller 

användningen av den förändras. 

Fortsatta åtgärder som eventuellt medförs av betydande förändringar som påverkar 

framskridandet eller tidtabellen för Barnvänlig kommun-arbetet överenskoms gemensamt 

mellan kommunen och UNICEF.  
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6. Utfasning av modellen Barnvänlig kommun 
 

Om de förutsättningar som fastställs i detta åtagande för Barnvänlig kommun-samarbetet 

mellan kommunen och UNICEF inte uppfylls och kommunen inte genomför 

utvecklingsarbetet enligt modellens huvudprinciper, arbetsskeden och tillhörande 

anvisningar, kan UNICEF vid behov avbryta och/eller besluta om att avsluta Barnvänlig 

kommun-samarbetet med kommunen. I den här situationen bedöms även 

förutsättningarna för att det beviljade erkännandet ska hållas i kraft. 

 

Om de förutsättningar för samarbetet som fastställs i detta åtagande inte uppfylls och 

UNICEF inte ger kommunen de förutsättningar att agera som fastställs i punkt 2 eller gå 

vidare med Barnvänlig kommun-utvecklingsarbetet så att kommunen förbinder sig till 

huvudprinciperna, kan kommunen om den så vill avbryta och/eller avsluta Barnvänlig 

kommun-samarbetet med UNICEF.  

 

Om någondera parten vill avbryta och/eller avsluta Barnvänlig kommun-samarbetet, ska 

detta överenskommas tillsammans. Även den kommunikation som rör avbrytande och 

avslutande ska överenskommas tillsammans. 

 

Om UNICEF avbryter giltigheten för det Barnvänlig kommun-erkännande som beviljats 

kommunen enligt punk 4.2 i åtagandet, diskuteras avslutandet av Barnvänlig kommun-

samarbetet med kommunen.  

 

 

 

7. Övriga ärenden 
 

UNICEF kontaktas direkt av kommunborna. UNICEF handlägger inte kommunbornas 

enskilda fall, men kan informera kommunen om dessa, om detta önskas av 

kommuninvånaren.  

 

UNICEF kan lägga fram perspektiv som rör barnens rättigheter och som kommunen bör 

beakta med anknytning till dessa enskilda fall.  

 

Detta åtagande är inte juridiskt bindande. Parterna i åtagandet strävar efter att agera på 

ett sådant sätt att modellens huvudprinciper, åtagandets roller och ansvar samt 

förutsättningarna för samarbetet uppfylls. Om skyldigheterna enligt åtagandet 

försummas, leder det inte till några rättsföljder utöver ett avbrutet samarbete. Om 

åtagandet är i strid med lag eller föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen, ges dessa 

prioritet. 
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Detta åtagande mellan (kommunens namn) och Finlands UNICEF är i kraft så länga som 

(kommunens namn) deltar i Finlands UNICEFs modell Barnvänlig kommun. 

 

 

 

Åtagandets parter, underskrifter och datum: 

 

 

 

 

 

________________________________  

(Namn) 

(Titel) 

(Kommunens namn) 

 

 

 

 

________________________________  

  

Direktör för offentligt förvaltningsarbete 

Finlands UNICEF rf 

 

 

 

 

 

 

 


