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OBS! Ansökningstiden har förlängts på grund av coronasituationen. 
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Finlands UNICEF bjuder in kommuner att bygga en 

barnvänlig vardag för alla barn. 

Kommunerna fattar en stor del av alla beslut som påverkar barnens och ungdomarnas 

vardag. Dessa beslut påverkar betydligt hur barns rättigheter och välbefinnande 

förverkligas i din kommun. 

Modellen Barnvänlig kommun är en helhet som Finlands UNICEF erbjuder till kommuner, 

som hjälper kommuner att fatta barnvänliga beslut såväl inom kommunalförvaltningen 

som inom tjänster i barnens vardag. För kommunerna är modellen ett bevisligen effektivt 

verktyg för att främja barnens rättigheter. Därtill är modellen helt i linje med det nationella 

barnstrategiarbetet. 

Modellen Barnvänlig kommun bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter och 

UNICEF:s internationella Child Friendy Cities-modell. I Finland har modellen 

implementerats sedan år 2012. Vi har samlat erfarenhet under en längre tidsperiod och i 

många olika slags kommuner. 

 

Ansökningstid 2020 

Ansökan är öppen för alla kommuner och i år pågår ansökningstiden till 30 

november 2020. Ansökningstiden har förlängts på grund av 

coronasituationen. Nedan finns en detaljerad beskrivning av ansökningsprocessen 

och en ansökningsanvisning. 

 

Vad ska kommunen göra för att kunna ansöka om 

att delta i modellen? 

Ansökningsprocess: 

1.   Bekanta er med modellen inom kommunen 

Innan kommunen deltar i den officiella ansökningsprocessen bör kommunen 

bekanta sig med modellens huvudprinciper, innehåll och målsättningar samt 

förutsättningar för utvecklingsarbete. Ytterligare information om modellen hittar du i 

detta infobrev och på UNICEF:s webbplats. Du kan även kontakta UNICEF:s 

Barnvänlig kommun-team. Länkar och kontaktuppgifterna finns i slutet av detta 

infobrev. 

2.   Kommunalförvaltningen bör fatta ett beslut om att göra en ansökan och 

motivera ansökan Kommunalförvaltningen bör fatta ett officiellt beslut om ansöka om 

att delta i modellen. I sitt beslut bör kommunen 

a.   utse en koordinator för Barnvänlig kommun 



b.   utse en koordineringsgrupp för Barnvänlig kommun, som ansvarar för att 

koordinera utvecklingsarbetet som en helhet. 

 

Koordineringsgruppen bör bestå av representanter från alla kommunens 

sektorer och andra centrala aktörer, kommunens förtroendevald(a), 

kommunens kommunikationsansvariga och tredje sektorn. Därtill bör det i 

gruppen ingå en eller flera barn- och ungdomsrepresentanter. 

• Gruppen ska ha ett tillräckligt mandat för att kunna driva ett 

utvecklingsarbete som omfattar hela kommunen och samtliga 

sektorer. 

• Vid behov kan koordineringsgruppen länkas till en annan 

befintlig grupp inom kommunen (såsom en grupp för barns och 

ungdomars välbefinnande). 

• Gruppen kan kompletteras om kommunen utses att delta i 

modellen. 

c.   motivera varför kommunen vill delta i modellen. Motiveringen bör vara 

högst en A4-sida lång och svara på följande frågor: 

1. Varför vill kommunen delta i modellen? Vilka frågor vill kommunen lösa 

med hjälp av modellen? 

2. Finns det i kommunen en stark vilja att binda sig till ett långsiktigt 

utvecklingsarbete som omfattar olika nivåer, organ och aktörer? 

3. I vilka frågor gällande barnets rättigheter behöver er kommun 

särskilt stöd? 

4. Hur vill ni utveckla barnvänligheten i er kommun? Ge 1–2 

konkreta exempel. 

 

3.   Skicka kommunalförvaltningens beslut, motiveringar och kontaktpersonens  

kontaktuppgifter  till UNICEF före den 31 november 2020 via e-post. 

Skicka kommunförvaltningens officiella beslut om ansökan för att delta i 

modellen och motiveringarna samt kontaktpersonens namn, titel, telefonnummer 

och e-postadress till Mikael Malkamäki, mikael.malkamaki@unicef.fi. 

 

4.   UNICEF fattar beslut om vilka kommuner som får delta i modellen senast i januari 

2021 

UNICEF informerar fen kontaktperson som kommunen angett i sin ansökan om sitt 

beslut före slutet av januari 2021. 

Bra att veta: 

− Om kommunen blir vald och deltar i modellen kommer samarbetet med 

UNICEF att starta under år 2021. 

−     När vi utser kommunerna strävar vi efter att välja en grupp olika slags kommuner av 

olika storlekar över hela Finland. 

− Under åren 2019–2020 kommer UNICEF att utveckla och förbättra innehållet och 

materialen i modellen Barnvänlig kommun. Under hösten 2020 kommer UNICEF 

dessutom att ta i bruk webbtjänsten Barnvänlig kommun för att stödja 

kommunernas arbete. 

 

mailto:mikael.malkamaki@unicef.fi


Vad förutsätter UNICEF av kommunen? 

För att utvecklingsarbetet enligt modellen Barnvänlig kommun kan starta och 

förverkligas i kommunen, förutsätter UNICEF att kommunen 

−     utser en koordinator för Barnvänlig kommun, som kan satsa tillräckligt med arbetstid 

på utvecklingsarbetet 

−     utser en tväradministrativ koordineringsgrupp som kan satsa tillräckligt med 

arbetstid på utvecklingsarbetet 

− förbinder hela kommunen, dess olika nivåer och aktörer till ett långsiktigt arbete 

som främjar förverkligandet av barnets rättigheter i kommunens beslutsfattande, 

administration och tjänster. 

−     låter barn och ungdomar delta i att utveckla kommunens barnvänlighet 

samt i att förbereda och fatta beslut i frågor som rör barn. 

− förbinder sig till att kommunicera om utvecklingsprocessens målsättningar, åtgärder 

och resultat till kommuninvånarna. 

Innan samarbetet startar kommer UNICEF och kommunen att ingå ett avtal som 

definierar samarbetets förutsättningar. 

 

Vad erbjuder UNICEF kommuner som deltar i modellen? 

Vid UNICEF arbetar ett team på tre experter som ansvarar för utvecklande av 

modellen och för att nationellt styra och koordinera samarbetet med kommunerna. 

Till kommunerna som deltar i modellen ger UNICEF: 

−     innehåll och material som ingår i modellen för kommunens bruk 

−     utbildning i modellen och om barnets rättigheter 

− en webbtjänst som stödjer kommunen i utvecklingsarbete och 

processvägledning (från och med hösten 2020) 

− ett riksomfattande Barnvänlig kommun-nätverk och nätverksträffar mellan 

kommuner som deltar i modellen runt om i Finland 

− Erkännandet  Barnvänlig kommun-erkännandet (i fall kommunens 

utvecklingsprocess och dess resultat uppfyller modellens krav) 

−     övrigt stöd och sparrande i frågor kring implementering av modellen. 

 

Om kommunen blir vald, hur startar och fortskrider 

utvecklingsarbetet? 

När samarbetet med UNICEF startar arrangerar vi en kurs för kommunens 

koordinator och koordineringsgrupp (2021). Efter kursen kommer vi att starta 

utvecklingsarbetet med en kartläggning av kommunens aktuella situation. Under 

kartläggningen utvärderar kommunen hur barnvänlig kommunen är för tillfället. 

Utvärderingen görs med hjälp av UNICEF:s material och indikatorer (dessa kommer 

att förnyas under året 2020), som baserar sig på barnets rättigheter. 

 

På basis av kartläggningens resultat bör kommunen fatta beslut om vilka 

verksamhetsområden den börjar utveckla och på vilka sätt. UNICEF följer med hur 

arbetet fortskrider. Kommunen utvärderar hur arbetet fortskrider och vilka resultat det 

ger, och rapporterar dessa regelbundet till UNICEF. 



När utvecklingsarbetet har pågått i två år kan kommunen få erkännandet Barnvänlig 

kommun. 

Erkännandet är i kraft i två år. När UNICEF ger erkännandet utvärderar vi både 

utvecklingsprocessen och uppnådda resultat. Erkännandet betyder inte att kommunen är 

färdig med sitt arbete, utan kommunen förbinder sig att fortsätta utveckla barnvänligheten. 

 

YTTERLIGARE INFORMATION OM MODELLEN 

 

Hur ser en barnvänlig kommun ut? 

I en barnvänlig kommun förverkligas barnets rättigheter i vardagen hos varje person under 

18 år. Praktiskt sett innebär detta till exempel att 

− kommunen främjar barnets rättigheter i kommunens beslutsfattande, 

förvaltning och tjänster. 

− Barn- och ungdomspolitiken styrs av FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Barns och ungdomars kunskaper om sin vardag och utvärdering av eventuella 

konsekvenser för barnen påverkar kommunens beslutsfattande. Barnets rätt till en 

tillräcklig andel av samhällets resurser återspeglas i kommunens budget. 

−     barn är jämlika kommuninvånare. Barn planerar, utvärderar och 

utvecklar tjänster. Varje barn skall ha jämlika möjligheter att delta. 

− barn och vuxna informeras om barnets rättigheter. Barn och ungdomar blir modiga 

aktörer i civilsamhället och upplever att de är viktiga medlemmar av den närmaste 

gemenskapen 

 

Ur barnets perspektiv ser en barnvänlig kommun till att 

varje barn 

−     har möjlighet att påverka sin vardag och sina bekymmer 

−     har en trygg vuxen som är intresserad av barnet 

−     har en vän som de kan tillbringa tid och göra saker med 

−     går i en skola som ger varje barn, oavsett bakgrund, en möjlighet till att lyckas 

−     har en hobby oavsett familjens ekonomiska ställning eller boplats 

 

Vilka kommuner deltar redan i 

modellen? 

År 2020 finns det redan 37 kommuner som utvecklar sin barnvänlighet med hjälp av 

UNICEF. I dessa kommuner bor nästan 30 procent av alla i Finland bosatta barn. 

Nitton kommuner startade år 2019 eller före detta: Forssa, Tavastehus, Jyväskylä, 

Kyrkslätt, Kittilä, Karleby, Lahtis, Villmanstrand, Lembois, Lojo, Nokia, Uleåborg, 

Björneborg, Puumala, Raseborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammela och Åbo. 

Tretton kommuner har fått erkännandet Barnvänlig kommun: Forssa, Tavastehus, 

Jyväskylä, Kyrkslätt, Lahtis, Villmanstrand, Lojo, Uleåborg, Björneborg, Raseborg, 

Rovaniemi, Tammela och Åbo. 



År 2020 kommer utvecklingsarbetet att startas i arton nya kommuner: Euraåminne, 

Storkyro, Janakkala, Joensuu, Kauhajoki, Keuru, Kotka, Lappträsk, Limingo, Loppis, Lovisa, 

Malax, Outokumpu, Pedersöre, Borgå, Ranua och Riihimäki. 

 

Modellens material 

−     Modellen presenteras på UNICEF:s webbplats, på sidan 

Barnvänlig kommun: 

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen-kunta-projektiesittely/ 

−     Modellens effektivitetsbedömning och resultat från kommuner 

Owal Groups effektivitetsbedömning om modellen Barnvänlig kommun-modellen   
(2017) 

− Övriga material som handlar om modellen: (observera att innehållet 

kommer att förnyas under året 2020) 
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/lapsiystavallinen- 
kunta/lapsiystavallinen-materiaalipankki/ 

−     UNICEF:s internationella Child Friendly Cities-modell: https://childfriendlycities.org 

 

Frågor?  Kontakta UNICEF! 
 

 

Mikael Malkamäki, koordinator för modellen Barnvänlig 

kommun, tfn 050 442 52 42, mikael.malkamaki@unicef.fi 

 

Johanna Laaja, specialsakkunnig 

tfn 040 721 15 15, johanna.laaja@unicef.fi 

 

Sanna Koskinen, specialsakkunnig 

tfn 050 576 22 93, sanna.koskinen@unicef.fi
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