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Fn:s konvention om barnets rättigheter

Fn:s konvention om barnets rättigheter antogs den 20 november 1989 av Fn:s generalförsamling 
och inom två år hade en majoritet av världens stater ratificerat konventionen och därmed bundit 
sig juridiskt för att genomföra den.
Sverige ratificerade konventionen år 1990 och 1993 tillsattes genom lag en  barnombudsman. 
Barnombudsmannen (BO) fick 2009 en rad uppdrag från regeringen som bland annat handlade 
om att utarbeta handlingsplaner med mänskliga rättigheter och konventionen om barnets rätt som 
grunder. 
År 2009 fick BO i uppdrag att ta fram en strategi för kunskapsutveckling kring barnrättsperspekti-
vet. ett uppdrag som slutade med en överenskommelse mellan regeringen och sveriges Kommu-
ner och Landsting (sKL).

Konventionens fyra grundprinciper

Fn:s konvention om barnets rättigheter består i sin helhet av 54 artiklar. Fyra av artiklarna är så 
kallade grundprinciper och de uttrycker kärnan av barnets rättigheter. 

artikel 2 
slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

artikel 3 
anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder. begreppet ”bar-
nets bästa” är konventionens grundpelare.

artikel 6 
säger att varje barn har en inneboende rätt till liv, att överleva och utvecklas. artikeln handlar om 
barnets fysiska hälsa men också andlig, moralisk, psykisk och social utveckling. 

artikel 12 
handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör ho-
nom eller henne. när åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

b a K g r U n D
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nationella strategier
riksdagen har den 1 december 2010 godkänt den strategi för att stärka barnens rättigheter i sve-
rige som regeringen föreslagit i propositionen ”strategi för att stärka barnens rättigheter (prop. 
2009/10:233)”.
strategin består av ett antal principer. Dessa uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka 
barnets rättigheter i sverige och vänder sig till riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting 
och kommuner.

För att stärka barnets rättigheter i sverige ska följande nio strategier gälla:

n all lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen
n barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang
n barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem
n barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken
n Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap
n beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och 

omsätta denna kunskap i berörda verksamheter
n aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan
n aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och 

prioriteringar som rör barn
n beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv

handslaget mellan regeringen och 
sveriges Kommuner och Landsting 
För att ytterligare stärka arbetet utifrån strategin har regeringen och sKL ingått en överenskom-
melse om att stärka barnets rättigheter i verksamheten inom kommuner och landsting. Överens-
kommelsen gäller åren 2010-2013. behoven av fortbildning och stödinsatser är kartlagda och sKL 
har tillsammans med barnombudsmannen satt igång ett arbete att ta fram en handlingsplan baserad 
på strategins principer. 

Konventionen ur ett folkhälsoperspektiv
riksdagen antog 2003 det övergripande folkhälsomålet, ”att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. propositionen ”en förnyad folkhälsopolitik 
(2007/08:110)” antogs 2007 varav ett av prioriteringsområdena i den nationella folkhälsopolitiken, 
målområde 3, specifikt handlar om att skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor. 
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska 
hälsan under hela livet. Faktorer så som koppling mellan barns uppväxtvillkor och vuxnas ekono-
miska och sociala trygghet har stor betydelse för att förebygga ohälsa och främja hälsa men även 
barns delaktighet och inflytande i samhället är viktiga faktorer att ta hänsyn till. Det finns mycket 
goda möjligheter att förebygga ohälsa senare i livet genom tidiga insatser under uppväxten.
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syfte 

policyn skall leda till att
n Fn:s konvention om barnets rättigheter ska förverkligas och beaktas i 

alla kommunala verksamheter och politiska beslut
n den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i sverige ska 

förverkligas och att arbetet skall utgå från de nio strategiområdena
n kommunens vision ”åstorp – söderåsstaden där människor och företag 

möts och växer” ska uppnås
n framtiden för barn och unga förbättras i enlighet med ett av kommunens 

fokusområden ”Förbättra framtiden för barn, unga och äldre”
n tillvarata barns delaktighet och barns perspektiv i samhällsutvecklingen 
n barns rättigheter tillvaratas vilket skapar en grund för att de mänskliga och 

demokratiska rättigheterna fortsätter vara grundfundament i det framtida samhället
n öka förutsättningar för lika hälsa ur ett folkhälsoperspektiv
n barn och ungdomar i kommunen skall få möjligheter att göra sina röster 

hörda, bli lyssnade på, erbjudas ett aktivt inflytande och ansvarstagande
n barn och ungdomar har kännedom  om Fn:s konvention om barns rättigheter 

och dess innebörd
n kränkande behandling, mobbning och våld mot barn ej skall förekomma

Mål

n Förhållningssätt och attityder präglas av innebörden i Fn:s konvention om 
barnets rättigheter

n arbetet utförs tvärsektoriellt i kommunen och ingår i folkhälsoarbetet
n Kunskapen om Fn:s konvention om barnets rättigheter i alla kommunens 

verksamheter och bland förtroendevalda ökar 
n Samverkan både internt och externt i kommunen stärks

b a r n s  r ä t t å s to r p
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effektmål

1. samtliga förtroendevalda erbjuds utbildning i Fn:s konvention om 

barnets rättigheter en gång per mandatperiod

2. samtliga anställda utbildas i och har kännedom om Fn:s konvention om 

barnets rättigheter samt hur policyn ”barns rätt åstorp”  kan tillämpas i 

kommunen

3. barnrättsdagar genomförs i kommunen en gång per år. Detta sker 

genom att arbetsgruppen tar initiativ till att olika aktiviteter genomförs 

på bestämd dag/dagar med särskilda teman som är kända av alla 

verksamheter 

4. Varje förvaltning redovisar vartannat år med start 2015 till respektive 

nämnd hur konventionen involveras i beslutsprocessen och hur 

dokumentet levandegörs i verksamheten

5. Information om policyn och konventionen finns på kommunens hemsida

6. Övergripande arbetsgrupp med representation från olika förvaltningar 

utvecklar arbetet och ser till att det efterlevs   

Uppföljning

rapporter med måluppfyllelsen och mätning av effektmålen skall vartannat 

år inlämnas till respektive nämnd från förvaltningarna. Dessa rapporter skall 

också översändas till Folkhälsorådet som har det övergripande ansvaret för 

att policyn följs upp och revideras vid behov.
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