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Bakgrund 
Barnkonventionen antogs i FN:s generalförsamling 20 november 1989. Sverige ratificerade 

barnkonventionen 1990 utan några reservationer. Därefter har tre tilläggsprotokoll antagits i 

FN varav de två första även de ratificerats av Sverige. Sverige valde att, istället för att 

inkorporera barnkonventionen som helhet, använda en transformeringsmetod vilket innebär 

att våra lagar ändras och anpassas till barnkonventionens bestämmelser. Tack vare det så finns 

barnkonventionen redan idag i många delar av vår lagstiftning, t ex Socialtjänstlagen. Från 

och med år 2020 är barnkonventionen i sin helhet införlivad i svensk lag. Mot bakgrund av 

införandet av barnkonventionen i svensk lag beslutade Kommunfullmäktige att ge en 

arbetsgrupp uppdraget att, 

 Ta fram förslag till en kommunövergripande policy för hur barnkonventionen ska

förverkligas i praktiken och implementeras i kommunens alla förvaltningar samt hur

arbetet ska utvärderas

 Rutinen för barnkonsekvensanalyser behöver ses över och tydliggöras så att det tydligt

framgår att barn/ungdomar ska tillfrågas i en barnkonsekvensanalys.

Kort om barnkonventionen 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Lagen innebär att konventionens 

artiklar får högre status som svensk lag. Det åläggs ett större ansvar på till exempel lokala 

myndigheter och beslutsfattare att tillämpa barnkonventionen så att den får ett större 

genomslag vid bedömningar och ärenden som berör barn. Barnkonventionen består av 54 

artiklar som ska läsas som en helhet. Rättigheterna i barnkonventionen gäller alla barn och 

ungdomar upp till 18 års ålder. Förenta Nationernas kommitté för barnets rättigheter har 

sammanfattat barnkonventionen i fyra grundprinciper, artikel 2, artikel 3, artikel 6 samt artikel 

12. Dessa grundprinciper är en del av kommunens policy, se nedan.
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Policy 
I Östhammars kommun ska hela barnkonventionen och särskilt de fyra grundprinciperna 

genomsyra alla anställdas och förtroendevaldas utövande. 

De fyra grundprinciperna är: 

 Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får

diskrimineras

 Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms

vara barnets bästa

 Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling

 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör

barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.1

Detta innebär att: 

All kommunal verksamhet i Östhammars kommun ska alltid analysera barnets bästa i 

förhållande till ett beslut som direkt eller indirekt påverkar barn före beslutet fattas. 

Analysen ska alltid utföras i skenet av barnkonventionens fyra grundprinciper. 

Riktlinjer för utveckling av arbetet med policy 
Riktlinjerna är framtagna för att underlätta samtliga verksamheters arbete med efterlevnad av 

policyn.  Riktlinjerna är ett led i att uppfylla barnkonventionens krav. 

Den förväntade effekten av att tillämpa policyn och riktlinjerna i det dagliga arbetet är att 

barnrättsperspektivet synliggörs och respekteras i såväl styrning, planering, beslutsfattande 

samt uppföljning. 

Östhammars kommun ska leva upp till barns rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. 

Barns rättigheter och inflytande i Östhammars kommun är inte enbart viktiga inom områden 

där barn tydligt är i fokus, som till exempel förskola, skola och socialtjänst. Rättigheterna ska 

genomsyra all kommunal verksamhet som direkt eller indirekt påverkar barn. Exempel på det 

kan vara när nya bostadsområden planeras och när nya gång- och cykelvägar ska byggas. 

För att Östhammars kommuns verksamheter ska genomsyras av en gemensam syn på barnets 

rätt till delaktighet i beslut ska dessa riktlinjer tillämpas tillsammans med kommunens policy. 

För att arbetet med barnkonventionen ska falla väl ut i samtliga verksamheter krävs ett 

kontinuerligt arbete, åtagande och vilja att arbeta utifrån barnets bästa.  

1 UNICEF. Barnkonventionen.  

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#kort-version 

(Hämtad 2020-03-13). 
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Omfattning och ansvar 

Dessa riktlinjer berör kommunal verksamhet. Med kommunal verksamhet åsyftas här allt 

arbete som utförs av anställda, förtroendevalda, bolag och stiftelser.  

Varje verksamhet har ett ansvar för att tillämpa riktlinjen inom sitt område samt att 

regelbundet utvärdera sitt arbete.  Frågor kring delaktighet, processer med utgångspunkt från 

styrdokument, rutiner samt kompetens är exempel på ansvarets omfattning. 

Utbildning till personal och förtroendevalda 

För att påverka attityder, arbetssätt och förhållningssätt i kommunens verksamheter krävs att 

kunskapen om barnkonventionen sprids och synliggörs i hela organisationen. Varje chef 

ansvarar för att höja samtliga medarbetares kunskapsnivå, kartlägga nuvarande arbetssätt, ta 

fram processer som införlivar barnkonventionens artiklar, policyn och dessa riktlinjer i det 

dagliga arbetet samt att regelbundet följa upp och rapportera hur arbetet fortskrider. Till stöd 

(valbart) för detta arbete har ett särskilt utbildningsmaterial samt mall för prövning av barns 

bästa och barnkonsekvensanalys tagits fram.   

För att inspirera och väcka lusten till förbättrade arbetssätt kan utbildningar i ämnet 

genomföras, till exempel genom en föreläsning av barnombudsman eller barnrättsexpert. 

Detta ansvarar respektive chef för att utforma och bekosta. 

En förutsättning för att detta arbete ska bli framgångsrikt är att återkommande informations- 

och utbildningsinsatser genomförs och arbetet utvecklas genom att resultatet av utvärderingar 

införlivas i det dagliga arbetet. Detta arbete ansvarar respektive chef för att utforma och 

bekosta. 

Systematisera prövning av barnets bästa 
Barnets bästa som tillvägagångssätt innebär att de beslut som påverkar barn ska föregås av en 

bedömning av vilka konsekvenser beslutet kan få för det enskilda barnet eller för barn i grupp. 

Den som fattar beslut ska 

 motivera vad barnets bästa bedöms vara,

 beskriva hur prövningen har genomförts,

 beskriva hur barnets bästa har bedömts gentemot andra intressen,

 Om ett beslut tas som inte är i linje med barnets bästa, ska även eventuella

kompensatoriska åtgärder redovisas.

All kommunal verksamhet i Östhammars kommun ska alltid analysera barnets bästa i 

förhållande till ett beslut som direkt eller indirekt påverkar barn före beslutet fattas. När det i 

prövningen av barnets bästa framkommer att barn påverkas i hög grad ska även en 

konsekvensanalys göras. 

Det innebär att en prövning av barnets bästa ska vara en integrerad del av verksamhetens 

ärende- och beslutsprocesser. Varje verksamhet ansvarar för att det finns tydliga 

beskrivningar för hur prövningar av barnets bästa genomförs. Till stöd för detta arbete har det 
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tagits fram en mall för prövning av barnets bästa vid enklare frågor. Vid komplexare frågor 

skall prövningen kompletteras med en barnkonsekvensanalys som det också finns en mall för. 

Prövning av barns bästa 

En prövning av barns bästa ska utgå från ett barnrättsperspektiv och fungerar som en 

undersökning där man tar hänsyn till rådande lagstiftning, forskning, synpunkter från 

beprövad erfarenhet, barns sociala nätverk och barnets/barns åsikter.  

1. Barnperspektiv

 Vad säger forskning

 Vad säger erfarenhet och praxis

 Vad säger vuxna runt barnet

2. Barnets perspektiv

 Vilka barn berörs och ska tillfrågas?

 Vad säger barnet självt?

 Har barnet tillfrågats på ett sätt som passar barnet?

Begreppet barnets bästa är flexibelt och anpassningsbart. Den som fattar beslut ska ta hänsyn 

till barnets personliga förutsättningar och behov. I beslut som rör barn som kollektiv måste 

barns bästa bedömas och fastställas med utgångspunkt i de omständigheter som råder för den 

grupp av barn det gäller och för barn i allmänhet. I båda fallen bör bedömningen och 

fastställandet göras med full respekt för rättigheterna i barnkonventionen.  

Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys ska användas vid större förändringar som rör barn, vilken kompletterar 

en prövning av barnets bästa. Det kan till exempel gälla framtagande av policydokument och 

budget, nedläggningar av skolor, byggande av bostadsområden och förändringar i 

verksamheter. 

I en barnkonsekvensanalys, som är en mer omfattande prövning av barns bästa, tas även 

hänsyn till andra faktorer som bär vikt i frågan, så som långsiktighet, intressekonflikter och 

ekonomi.  

Regelbunden utvärdering av arbetet 
All kommunal verksamhets arbete med tillämpningen av barnkonventionen ska utvärderas. 

Detta sker genom att verksamheterna gör en årlig analys och rapporterar via kommunens 

ledningssystem. Sammanställning och analys av inrapporterat underlag ska resultera i en 

rapport. Rapporten redovisas till kommunfullmäktige av sektor samhälle, verksamheten 

attraktivitet.  

Barnrättsperspektiv 

Som grund för 

bedömning av 

barnets bästa 
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