
Förslag till:

Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i 
Simrishamns kommun 2019 -2022

Syfte
Handlingsplanens syfte är att stärka barnets rättigheter på kort och lång sikt samt förbättra barns 
och ungas levnadsvillkor i praktiken utifrån barnkonventionen som blir lag 2020.

Utgångspunkt
Handlingsplanen utgår från riksdagens strategi (2010) att stärka barnets rättigheter i Sverige. Under 
perioden 2019 -2022 kommer barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och utvärdering av 
handlingsplanen kommer att beskrivas förvaltningsvis och redovisas till respektive nämnd. Det 
förvaltningsövergripande barnbokslutet redovisas i samband med övriga bokslut.

Handlingsplanen är till för att skapa en struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett strategiskt 
barnrättsarbete, samt att stärka barns och ungas möjligheter att vara delaktiga i frågor som berör 
dem. Med barn avses flickor, pojkar och barn med könsöverskridande identitet/uttryck mellan 0-18 
år.

Nationella strategins 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 utrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
4. Barn ska få kunskap som 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.



Viktiga termer

Åtgärder
1. Barnrättsperspektivet ska genomsyra kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens 

och nämndernas arbete
a) Ett kommunövergripande barnrättsteam bestående av minst en representant från respektive 

förvaltning träffas regelbundet och arbetar tillsammans med kommunens barnombudsman i 
det strategiska barnrättsarbetet. 

b) Förtroendevalda och samtliga medarbetare som arbetar direkt eller indirekt med barn ska ha 
genomgått en grundutbildning om barnets rättigheter och vad dessa innebär i praktiken. 

c) Medarbetare som arbetar direkt eller indirekt med barn och samtliga förtroendevalda ska 
kontinuerligt genomgå kompetensutveckling i barnkonventionen, barnrättsfrågor, 
förhållningssätt och metoder. Barnrättsteamet står för omvärldsbevakning och samordnar 
relevanta förvaltningsövergripande utbildningar.

d) Nämndernas barnrättsarbete ska årligen redovisas i ett barnbokslut som ligger till grund för 
det kommunövergripande barnbokslutet, där indikatorer, mått och exempel på 
genomförande visas, vilka kan följas under tidsperioden för handlingsplanen.

2. Samtliga nämnder ska utifrån sina förutsättningar utarbeta arbetssätt att lyssna 
in barns och ungas åsikter i frågor som berör dem och informera dem om deras 
rättigheter

a) Förvaltningarna och Barnrättsteamet ska bjuda in barn och ungdomar till dialog med 
beslutsfattare för att öka delaktigheten i lokaldemokratin. 

b) Samtliga verksamheter ska inom sina områden ta fram och sprida anpassad information till 
barn och vårdnadshavare om barnets rättigheter och hur dessa kan tillgodoses. 

Barnrättsperspektiv 
Barnrättsperspektiv innebär att vi ser 
barn som rättighetsbärare. När vi 
tillämpar barnets rättigheter och beaktar 
ett barnrättsperspektiv ska beslut och 
arbetsmetoder vara förankrade i 
barnkonventionens bestämmelser.

Prövning av barnens 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 att 
pröva barns bästa är en 
barnkonsekvensanalys, BKA.



3. Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor används som underlag för 
verksamhetsutveckling, prioriteringar och beslut

a) Årlig statistik ska användas som underlag för utvecklings- och utvärderingsarbete.

Organisation

Lokal Barnombudsman 

Kommunens lokala barnombudsman utgår från FN:s barnkonvention och arbetar för att stärka 
barnets rättigheter och att vara en företrädare för barn upp till 18 år. Den lokala 
barnombudsmannen lyssnar, stödjer, hjälper och slussar vidare individer eller grupper till redan 
befintliga funktioner som skolledare, socialtjänst, elevhälsa m.fl. och stödjer barn och unga så att de 
får sina rättigheter tillgodosedda i kommunen. 

Den lokala barnombudsmannen ansvarar för att förmedla kunskapen om barnets rättigheter genom 
att samarbeta, utbilda medarbetare och förtroendevalda i kommunen samt göra insatser i 
verksamheter och skolor för att kunskapsförsörja tillämpningen av barnkonventionen.

Den lokala barnombudsmannen leder barnrättsteamet, som träffas minst fyra gånger per år och har, 
tillsammans med ungdomssamordnare, ansvar för att barn och unga ges möjlighet till delaktighet och 
inflytande och få möta de förtroendevalda.

Årligen sammanställs nämndernas barnboksslut av den lokala barnombudsmannen till ett 
gemensamt som presenteras på kommunfullmäktige i samband med övriga årsbokslut.

Samverkansrådet barn och unga 
Samverkansrådet barn och unga består av ordförande och andre vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden, kultur-och fritidsnämnden, socialnämnden samt förvaltningschefer och lokal 
barnombudsman. Ordförandeskapet cirkulerar bland nämndsordförandena i ettårs perioder. 
Samverkansrådet har i sitt uppdrag att bereda ansökningar till sociala investeringsfonden. 
Samverkansrådet ger också möjlighet till förvaltningsöverskridande diskussioner hur vi på bästa sätt 
tar hand om kommunens barn och unga. Samverkansrådet är remissinstans för ny handlingsplan för 
att stärka barns rättigheter 2019-2022.

 

Barnrättsteam 
Barnrättsteamet sammankallas av den lokala barnombudsmannen och består av utbildade 
barnrättsstrateger som aktivt driver och lyfter barnrättsperspektivet i respektive förvaltning. 



                                                

Barnkonventionens grundprinciper och barnsyn

    Artikel 2                                           Artikel 3
Alla barn är lika                                            Vid alla åtgärder som rör barn… ska 

mycket värda och har samma i första hand beaktas vad som bedöms 

rättigheter. Ingen får            vara barnets bästa.

diskrimineras.                                

                                   

  Artikel 6                                      Artikel 12
 Alla barn har                                                Alla barn har rätt

rätt till liv och                                             att utrycka sin åsikt.                 

  utveckling.

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.


