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Policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter
Inledning
I Sjöbo kommun arbetar vi aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp och att alla barn
ska ges samma förutsättningar att utvecklas, ha bra livsvillkor och må bra. Under våren 2014
utbildades sex barnrättstrateger för att stärka barns rättigheter och möjligheter. Som ett led i
processen har barnrättstrategerna arbetat fram ett förslag till lokal policy. Den lokala
policyn tar sin utgångspunkt i
- Barnkonventionen och dess fyra grundprinciper
- Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232)

Bakgrund
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling
1989. Barnkonventionen ratificerades i juni 1990 utan några reservationer av den svenska
regeringen. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med
respekt, att få komma till tals och inte bli diskriminerade. Bland annat ska barnets bästa
komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Barnkonventionen består i sin helhet av
54 artiklar. Fyra av barnkonventionens artiklar är så kallade huvudprinciper vilka ska vara
styrande för tolkningen av övriga artiklar, men har också en egen självständig betydelse.
Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år.
Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 – Barnets bästa ska komma främst i rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare.
Artikel 6 – Barn har en inneboende rätt till livet och ska säkerställas överlevnad och
utveckling.
Artikel 12 – Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör
honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
Riksdagen antog år 2010 en ny Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin
består av nio principer som uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets
rättigheter i Sverige. Avsikten är att strategin ska vara en utgångspunkt för offentliga aktörer
på statlig och kommunal nivå som i sina verksamheter ska säkerställa barns rättigheter.
• All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen.
• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
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• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken.
• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta
denna kunskap i berörda verksamheter.
• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom
samverkan.
• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar
som rör barn.
• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv.

Syfte
Syftet med en övergripande policy i Sjöbo kommun
-

Är att förverkliga principerna i strategin och kraven i FN:s konvention om barnets
rättigheter i alla kommunens verksamheter och politiska beslut på ett likvärdigt sätt.
Är att höja statusen för arbetet med barns inflytande. Att barns inflytande och
delaktighet ska förstärkas och tillvaratas i frågor som berör dem.
Är att vara med och skapa ett samhälle där varje barn uppskattas och respekteras, där
alla barn har möjligheter och känner framtidstro.

Mål
Målet med att ha en övergripande policy i Sjöbo kommun är




Att kunskapen om FN:s barnkonvention och barnets rättigheter ökar bland politiker,
tjänstepersoner och kommuninvånare.
Att barns inflytande och delaktighet ökar i frågor som berör dem.
Att arbetet utförs tvärsektoriellt i alla verksamheter i kommunen.

Organisation
Alla nämnder och kommunala bolag ska arbeta med att stärka barns rättigheter och
möjligheter. Det övergripande och samordnande ansvaret för arbetet åläggs kommunstyrelsen
och delegeras i möjligaste mån till kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet, som därmed även
utgör styrgrupp.
Varje nämnd och, om så bedöms lämpligt, kommunalt bolag ska utse vardera minst en
barnrättsstrateg. Dessa utgör arbetsgrupp för barnrättsfrågorna. Kommunstyrelsens
barnrättsstrateg är sammankallande i gruppen.
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Styrgruppen, med hjälp av arbetsgruppen, planerar, bjuder in och genomför inledande
utbildningsinsatser för förtroendevalda och chefer.

Ekonomi
Varje nämnd och bolag ansvarar för löpande kostnader för barnrättsarbetet. Kommunstyrelsen
budgeterar för externa kostnader för inledande utbildningsinsatser.

Styrdokument
Denna policy utgör grunden för kommunens arbete med att stärka barns rättigheter och
möjligheter. Styrgruppen ansvarar för att policyn hålls aktuell och föreslår vid behov
revideringar.
Konkreta handlingsplaner och verksamhetsmål för det praktiska arbetet behöver inte upprättas
som separata dokument, utan kan inkluderas i det ordinarie arbetet med verksamhetsplaner,
handlingsplaner och liknande. Måluppfyllelse redovisas i delårsrapporter och årsredovisning.
Styrgruppen tar fram lämpliga indikatorer till de övergripande målen.

