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Bakgrund 
Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets 

rättigheter. Fram till idag har 193 stater anslutit sig till Barnkonventionen. 
Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter har någonsin fått så stor uppslutning 
över hela världen som Barnkonventionen. De stater som har anslutit sig till 
Barnkonventionen, har åtagit sig att använda alla resurser de har för att uppfylla den. 
Sverige antog Barnkonventionen 1990. Sedan dess är den giltig i Sverige och beslut som 
rör barn ska alltid utgå från Barnkonventionen.   

 
Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har 
samma rättigheter. 

Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som ska gälla för alla barn i hela 
världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, 
funktionsnedsättning eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets 
rättigheter och understryker föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för 
barnet men ålägger samtidigt staten ansvar för att skydda barnet mot vanvård, 
utnyttjande och övergrepp 
Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är 
bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker 
och tycker. 
Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar 
hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får 
diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling. 
 
Barnkonventionens fyra huvudprinciper 
Fyra av artiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas.  
 
• Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
Barnkonventionen gäller för alla barn under 18 år och som befinner sig i ett land som har 
ratificerat den. 
 
• Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla  
åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och 
har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets 
bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och 
erfarenhet. 
 
• Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln 
handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, 
psykiska och sociala utvecklingen. 

http://www.raddabarnen.se/om-oss/barnkonventionen/barnkonventionen-lang-version/
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• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och 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. 
 
Riksdagen har den 1 december 2010 godkänt den strategi för att stärka barnets 
rättigheter i Sverige som regeringen har föreslagit i propositionen Strategi för att stärka 
barnets rättigheter (prop. 2009/10:232). 
 
Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att barnkonventionens principer 
införlivas i den nationella lagstiftningen. Men det är arbetet på regional och lokal nivå 
som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer och krav. 
Inte minst eftersom det är på den regionala och lokala nivån som barn och unga i första 
hand kan göra sina röster hörda. 
 
Det är landstingets eller kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att alla 
styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag lever upp till det som står i 
barnkonventionen. Politikerna bör också utforma en övergripande policy för hur 
barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och för hur arbetet ska utvärderas.  
Ett sätt att leva upp till det som står i barnkonventionen är att föra in ett systematiskt 

barnperspektiv i allt beslutsfattande och tillsynsarbete. Verksamheter bör till exempel 
göra barnkonsekvensanalyser, det vill säga förhandsprövningar av vilka konsekvenser ett 
tänkt beslut kan komma att få för barn och unga. 
 
Barns och ungas inflytande och delaktighet är en viktig del av arbetet med att införa ett 

barnperspektiv i verksamheten. Oavsett uppgift och verksamhet har offentliga 

verksamheter en framträdande roll i arbetet med att realisera barns och ungas rätt att 
komma till tals i frågor som rör dem. Självklart är det viktigt att barn och unga får ett 
reellt inflytande. De får inte användas som ”dekoration” eller som PR-redskap.  
Underlaget för beslutsfattandet alltid blir bättre om de barn som berörs av beslutet får 
komma till tals. 
 
Det är viktigt att understryka att barnperspektivet inte enbart är relevant inom 
traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och 
socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska förvaltningar, till 
exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö. 
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Målsättning 
 Varje barn ska omfattas av och bemötas utifrån Barnkonventionens intentioner 

Varje beslut ska föregås av en barnkonsekvensanalys där barnets åsikt är 

efterfrågad. 

 

 

Omfattning 
Policyn gäller alla frågor som kan beröra barns tillvaro. 
Barn är alla under 18 år och som befinner sig i kommunen. 
Policyn gäller alla kommunens verksamheter 
 
 

Värdegrund 
Konventionen om barns rättigheter ska vara normgivande i alla beslut. 
Barnkonventionen har fyra huvudprinciper: 
 

 Alla barn har lika värde och rättigheter 

 Barns bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.  

 Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Detta gäller såväl fysiska 
hälsa som andliga, moraliska, psykiska och sociala utveckling. 

 Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör 
honom eller henne. Hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. 

 

Principerna ska kombineras med Gullspångs kommuns egen värdegrund; 

Gemenskap, gästfrihet, glädje och garantier. Det vill säga, varje barn ska bemötas 

med respekt, alltid vara välkommet och känna tillhörighet och tillit. 
 

Implementering 
Varje verksamhet ska definiera på vilket sätt barnkonventionen ska användas och hur 
den ska implementeras i det dagliga arbetet. 
I alla beslut som berör barn ska en barnkonsekvensanalys finnas. Barnets egna 
synpunkter ska synliggöras och beaktas (utifrån ålder och mognad och när det är 
relevant). 
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Uppföljning 
Varje verksamhet ska årligen följa upp och redovisa i bokslutet på vilket sätt man 

beaktat barnkonventionen. Detta sammanställs i ett särskilt barnbokslut. 

 

 

Synliggörande  
Gullspångs kommuns engagemang i barnen ska synliggöras genom information 

och utbildning samt en årlig ”Barnens dag”. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


