
 
 

1 
 

  

 
 
Handlingsplan för att stärka barns 
rättigheter i Nybro kommun  

2020-2022  

  

  

  

 

  

  

  

 
  

  

  

  

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av: Kommunstyrelsen 2020-12-14  
Datum för revidering: 2022-12-31  
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelseförvaltningen, Utvecklingsenheten 
Diarienr: KS-2020-71  

  



 

2 
 

 

Bakgrund  
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen har funnits sedan 20 

november 1989 och innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den 1 januari 2020 

blev barnkonventionen lag i Sverige. Kommuner och regioner har som uppgift att säkerställa att 

barnkonventionen implementeras i den egna verksamheten. Det gäller för samtliga verksamheter och 

inte enbart de som huvudsakligen riktar sig till barn.  
 

Om Barnkonventionen  
Barnkonventionen gäller alla mellan 0-18 år och är barnets förstärkning av de mänskliga 

rättigheterna. Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att barnets 

bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, att växa upp i trygghet och i 

frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem 

och deras åsikter ska också beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig 

levnadsstandard, sitt eget språk, kultur och lek och fritid.  

Konventionen består av 54 artiklar som alla är lika viktiga och bildar en helhet, men artikel 2, 3, 6 och 

12 kallas för de fyra huvudprinciperna.   
 

  

  

  

  

Nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige  
Riksdagen antog 2010 en strategi med nio principer.  

1. All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. 

2. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.   

3. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. 

4. Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. 

5. Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.   

6. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta 

denna kunskap i berörda verksamheter.   

7. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom 

samverkan.   

8. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som 

rör barn.   

9. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv. 
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Implementering av barnkonventionen  

 

 

Handlingsplanen ligger organisatoriskt under hållbarhetsprogrammet 

Hoppfullt & Hållbart inom hållbarhetsområdet ”God miljö för barn och 

unga”. Arbetet med barnkonventionen relaterar även till Agenda 2030 och 

de globala målen, främst mål 1 Ingen fattigdom, 2 Ingen hunger, 3 Hälsa 

och välbefinnande, 4 God utbildning för alla och 10 Minskad ojämlikhet. 

 

 

Handlingsplanen omfattar de som är verksamma inom Nybro kommun, 

både den politiska organisationen och kommunens förvaltningar och 

bolag. Implementeringen av Barnkonventionen är ett uppdrag som åligger 

alla verksamheter i Nybro kommun. 
 

Målbild 
Arbetet med åtgärderna i handlingsplanen syftar till att nå följande tillstånd 

i Nybro kommun: 

 

 Vi har strukturer för att säkerställa att barns rätt tillgodoses i beslut som fattas på alla 

nivåer i kommunkoncernen.  

 Det finns en medvetenhet hos beslutsfattare och ledning kring barns situation och 

uppväxtvillkor i Nybro kommun. 

 Alla medarbetare och förtroendevalda har kunskap om barnkonventionen.  

 Barns röst kommer till tals i frågor som berör dem. 

 Barnkonventionen och dess innebörd är känd hos barn, vårdnadshavare och allmänhet. 

 

Effekt 
Med avseende på de fyra grundprinciperna, artiklarna 2, 3, 6 och 12, tar Nybro kommun, och 

därmed alla berörda, genom handlingsplanens insatser, ställning för att aktivt förstärka barnets 

mänskliga rättigheter.  

Effekten av detta ställningstagande är att:  

 barnets röst, och därmed ett större tillvaratagande och beaktande av barnets åsikter i frågor 

som berör dem, för bästa beslut.  (Artikel 3 och 12) 

 en god utbildning med social trygghet, och därmed en miljö fri från våld, diskriminering 

och kränkning, för bästa utveckling. (Artikel 2 och 6) 

 

Uppföljning  
Handlingsplanen är satt till 2022 och ska följas upp och eventuellt justeras på en årlig basis. 

Uppföljning och avstämning sker till kommunstyrelsen årligen genom 

hållbarhetsuppföljningen inför hållbarhetsbokslut.  
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Organisation 
Alla förvaltningar och bolag behöver arbeta med handlingsplanen, men för att få fart på 

centrala delar och styrande och stödjande strukturer behöver en planerings- och 

beredningsgrupp ha fortsatt fokus och avsatt tid. För gruppen behöver 50 timmar per person 

avsättas årligen under 2021-2022. Viktiga forum för fortsatt utveckling och uppföljning blir 

Koncernledningsgruppen och Strategi- och utvecklingsgruppen. 

 

Roll Uppdrag Funktion/grupp 

Beställare Ta beslut om start, fortsättning 
och process. 

kommunchef 

Samordnare Samordnar arbetet, 
administrerar, tar fram plan och 
dokument. 

hållbarhetsstrateg KSF 

Planerings- och 
beredningsgrupp 

Planerar och bereder åtgärder 
enligt plan. 

utvecklingsstrateg LOK 

utvecklingsstrateg, IFF 

utvecklingschef, KSF 

Referensgrupp 
och mottagare 

Ges tillfälle att komma med 
synpunkter, tar med sig arbetet i 
sina verksamheter. Viktig nod 
för utveckling i organisationen.  

Koncernledningsgruppen, 
KLG 

Strategi- och 
utvecklingsgruppen, STRUT 

 

Resurser/kostnader  
Implementeringen av barnkonventionen och åtgärderna i den här handlingsplanen hanteras 

inom befintlig ram. Den tid som behöver avsättas får hanteras av varje verksamhet.  

 

Utbildningsinsatser kan komma att samordnas med regionala aktörer inom ramen för Barn- 

och Ungdomsnätverkets verksamhet.   

 

Nulägesanalys  
Nybro kommuns verksamheter har under vintern 2019-20 kartlagt nuläget för 

barnkonventionsarbetet med stöd från SKR:s tillämpningsnycklar.   
Resultatet visar att åtgärder och förbättringar krävs inom följande områden:  

 Styrning, ledning och organisation  

 Kunskap och medvetenhet 

 Information och kommunikation  

 Delaktighet och inflytande 

Mer information om kartläggningen finns på intranätet.   
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Åtgärder 
I kolumnen ”Ansvar” i tabellerna nedan redogörs för vem som ansvarar för genomförandet av 

åtgärden. I de fall det står KSF framför exempelvis Alla, avses att initiativ och förberedelse görs av 

planerings- och beredningsgruppen. Med ”Alla” menas alla verksamheter och i första hand alla 

förvaltningar och bolag.  

 

 
1. Styrning, ledning och organisation  
  
Det behövs tydliga strukturer för barnrättsarbetet för att säkerställa att arbetet drivs långsiktigt. Genom 

att exempelvis införa barnkonsekvensanalyser i beslut av övergripande karaktär tränar det både 

tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen att bedöma åtgärder ur ett barnrättsligt 

perspektiv.   

Att lyfta och använda data kring barns och ungdomars livssituation, är en viktig förutsättning för att 

upptäcka diskriminering eller ojämlikheter i förverkligandet av rättigheterna.  
 

Mål 
 Vi har strukturer för att säkerställa att barns rätt tillgodoses i beslut som fattas på alla nivåer i 

kommunkoncernen.  

 Det finns en medvetenhet hos beslutsfattare och ledning kring barns situation och 

uppväxtvillkor i Nybro kommun. 

 
 

ÅTGÄRD  ANSVAR  TIDSPLAN  ARTIKEL 

1.1 Barnkonsekvensanalys med stöd av barnchecklista införs i 

beslut av övergripande karaktär, exempelvis budget, 

kommunplan, styrdokument. 

KSF, Alla  Klart 2021  2, 3, 4, 12 

1.2 Revidera mallen för tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet.  

KSF  Klart 2020  2, 3 

1.3 Årligen redovisa verksamheternas barnrättsarbete genom 

hållbarhetsuppföljningen.  

KSF, Alla  Start 2020  2, 3, 4 

1.4 Utveckla den egna verksamheten enligt barnkonventionen, 

med stöd av gjord kartläggning. 

Alla Start 2020 2, 3, 4 

1.5 Barnrätt ingår som ett avsnitt i 

kommunens hållbarhetsbokslut.  

KSF  Start 2021  2, 3, 4 

1.6 Säkerställa att statistik kring barns villkor och 

förutsättningar finns och används som underlag i beslut 

som påverkar barn.  

KSF, Alla  Start 2021  2, 3, 4, 6 

1.7 Statistik som tas fram ska, så långt det är möjligt, vara 

könsuppdelad i syfte att säkerställa t ex jämlik bedömning 

eller jämlik myndighetsutövning. 

KSF, Alla  Start 2021  2, 3, 4, 6 

1.8 Säkerställa att rutin för hur anmälan till socialtjänsten ska 

göras vid misstanke om att ett barn far illa, är känd i hela 

organisationen. 

KSF, IFF, 

Alla  
Klart 2021  2, 19, 23 

1.9 Säkerställa barnets rätt i synpunktshanteringen.  KSF, Alla Start 2020 2, 3, 6 
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2. Kunskap och medvetenhet 
  
  

Kunskap är en förutsättning för att omsätta barns rättigheter i 

praktiken. Olika delar av kommunens verksamheter har olika 

nivåer av kunskap gällande barnkonventionen. Behov finns av 

en grundläggande kunskapshöjning, basutbildning, för såväl 

medarbetare som förtroendevalda. Därtill finns i olika 

verksamheter behov av anpassad utbildning och 

kompetensutveckling.   

Basutbildningen bör vara uppbyggd så att alla på ett effektivt 

sätt kan tillgodogöra sig kunskapen, och så att nya politiker 

och medarbetare kan ta del av informationen vid en 

introduktion.    
 

Mål 
 Alla medarbetare och förtroendevalda har kunskap om barnkonventionen.  

 

  

  

ÅTGÄRD  ANSVAR  TIDSPLAN  ARTIKEL 

2.1 
 

Ta fram plan för kontinuerlig basutbildning, vilken 

ska omfatta barnkonventionen, barnrätt och 

bemötande. Basutbildningen blir en del av 

kommunens allmänna introduktionsutbildning. 

KSF  Klart 2021 42 

2.2 Genomföra basutbildning för medarbetare och 

förtroendevalda inom kommunkoncernen.   

KSF, Alla  Start 2021  4, 42 

2.3 Säkerställa fördjupning- och spetsutbildning till 

yrkesgrupper eller enskilda medarbetare där 

specialiserad kompetens inom barnrättsområdet är 

befogad. Varje nämnd/styrelse ska säkerställa att 

utbildningen erbjuds. 

Alla  Start 2020  4, 3, 42 
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3. Delaktighet och inflytande  
  
Det finns idag olika strukturer för hur unga kan utöva inflytande genom exempelvis elevråd, 

ungdomsråd och enkäter.   

Hur barns röster kommer till tals varierar i verksamheterna. Det är inte alltid att barnets röst får 

komma till uttryck i utredningar eller i projekt som berör barn. I många fall är det resurskrävande att i 

olika stadier av utvecklingsprojekt få med sig barn och ungas synpunkter.  
 

Mål 
 Barns röst kommer till tals i frågor som berör dem. 

 

  
ÅTGÄRD ANSVAR  TIDSPLAN  ARTIKEL 

3.1 Säkerställa och synliggöra ingångar för barn och 

ungas delaktighet och inflytande i 

kommunorganisationens verksamheter, exempelvis 

genom synpunktshanteringen. 

KSF, Alla Start 2021 12, 17, 19 

3.2 Synliggöra och utveckla hur vi tar till vara barnets 

röst i frågor som berör dem. 

KSF, Alla Start 2021 12, 17, 19 
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4. Information och kommunikation  
  
Kommunen har skyldighet att informera på ett sätt som förstås av barn och unga. I de fall då barn och 

unga är en av målgrupperna bör språk och utformning anpassas, vilket inte alltid görs idag. Här kan ett 

stöd behövas från centralt håll.   

 

Mål 
 Barnkonventionen och dess innebörd är känd hos barn, vårdnadshavare och allmänhet. 

 

 
 

ÅTGÄRD  ANSVAR  TIDSPLAN  ARTIKEL 

4.1 Säkerställa att information till barn är 

tillgänglighetsanpassad. 
Alla   Klart 2022 17, 19 

4.2 Säkerställa att information till barn och unga 

gällande deras rättigheter enligt 

barnkonventionen genomförs. 

KSF, LOK, 

IFF  
Start 2021 42 

4.3 Säkerställa att vårdnadshavare informeras om 

barns rättigheter enligt barnkonventionen. 
KSF, LOK, 

IFF  
Start 2021 42, 5 

4.4 Synliggöra barnkonventionens intentioner via 

kommunens informationskanaler. 

KSF, Alla Klart 2021 42 
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Verktyg och information inför arbetet med 
barnkonventionen 
 

 

Barnchecklista  
Innan du fattar beslut, ta ställning till följande frågor:  

 Har du analyserat vilka barn som kan diskrimineras av beslutet?  

 Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet?  

 Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet?  

 Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats?  

 

Om svaret på någon av frågorna är NEJ, fundera på hur du kan få ett beslut som följer 

barnkonventionen och om en barnkonsekvensanalys ska upprättas för att pröva barnets bästa.  
 

Viktiga termer  
 
Barnets perspektiv  
Barnets perspektiv är det enskilda barnets egen berättelse, tolkning och uppfattning av sin situation. 

För att få reda på barnets perspektiv måste man prata med barnet och det ska göras utifrån dess ålder 

och mognad. Vuxna är skyldiga att ta hänsyn till barnets perspektiv enligt artikel 12 i 

Barnkonventionen.   
 

Barnperspektiv  
Barnperspektiv innebär att en vuxen utifrån sina kunskaper och erfarenheter försöker sätta sig in i 

barnets situation för att själv bedöma vad som är bäst för barnet. Vuxna som arbetar med barn har en 

särskild barnkompetens som blir en del av deras barnperspektiv. Förståelsen av barn kan komma 

genom att fråga barnet, ur forskning och andra barnkompetenser samt genom erfarenheter av att arbeta 

nära barn. Barnperspektivet innebär inte automatiskt att man arbetar med barnets rättigheter.  
 

Barnrättsperspektiv  
Ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar 

utifrån rättigheterna i Barnkonventionen, d.v.s. att barnkonsekvensanalyser och/eller prövning av 

barnets bästa görs i alla besluts- och arbetsprocesser.    
 

Prövning av barnets bästa  
Prövning av barnets bästa är ett underlag för beslut som fattas i frågor som direkt eller indirekt rör 

barn. Utredningen visar vad som är barnets bästa i en viss fråga och vid beslutet, prioriteringen, ska 

barnets rättigheter och intressen väga tungt. En metod för att bedöma barnets bästa är en 

barnkonsekvensanalys, BKA. 

 

 


