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Policy för att förverkliga barnets rättigheter 
Målet för den svenska barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och få möjlighet 

till utveckling och trygghet, delaktighet och inflytande. Det överensstämmer med grund-

principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som innebär att 

barnet sätts i fokus vid beslut och åtgärder och att dessa prövas utifrån ett 

barnrättsperspektiv.1  

Bakgrund 
Landstinget i Uppsala län antog år 2000 en policy för barnkonventionen. Några aktiviteter för 

förverkligande genomfördes under de första åren, men har därefter avtagit. Policyn 

utvärderades i landstingsdirektörens kansli under 2005 och landstingets politiska revisorer 

uppdrog åt PriceWaterhouseCoopers att granska arbetet under 2010.
2
 Revisorernas 

synpunkter har beaktats i handlingsplanen för 2013-2017. 

Arbetet med en ny policy och handlingsplan påbörjades av nätverket Kompetenscentrum för 

hälsofrämjande insatser för barn och unga
3
. Dessa dokument är skrivna i enlighet med 

aktuella nationella och internationella strategier, vilka inarbetats som mål, aktiviteter, 

genomförande, uppföljning och ansvar. Landstingets revisorer granskade 2010 tillämpningen 

av policyn (som antogs år 2000) och påpekade behov av att synliggöra barnkonventionen i 

planering, beslut och uppföljning för att säkerställa att konventionen förverkligas i 

landstingets verksamheter. Revisorernas synpunkter har beaktats i handlingsplanen.  

FN-kommitténs fyra huvudprinciper 
FN:s kommitté för barnets rättigheter har sammanfattat konventionens fyra huvudprinciper, 

vilka också är grunden i landstingets policy:  

 Alla barn har samma rättigheter och värde (artikel 2) 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3) 

 Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) 

 Barnets rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12) 

                                                           

1
 Barnrättsperspektiv innebär att ta hänsyn till och säkerställa de mänskliga rättigheter som barn har i åtgärder 

eller vid beslut som rör barn. Ett annat viktigt begrepp är barnperspektivet som innebär att vuxna, så långt som 

möjligt, sätter sig in i barnets situation för att bättre kunna ta tillvara barnets intresse och verka för barnets 

bästa. Obs inte att förväxla med ”barnets perspektiv”. 
2
 Granskning av barnkonventionen. Landstinget i Uppsala län. PriceWaterhouseCoopers 2010-03-17.  

3
 Nätverket bestod av verksamhetsansvariga inom landstinget. Följande verksamheter var representerade: 

Primärvården, UAS, Barnhälsovården, BUP, Lasarettet i Enköping, Folktandvården, Habilitering och hjälpmedel, 

Kultur i Länet samt ledningskontoret. 
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Rättigheterna i konventionen gäller alla barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Det yttersta 

ansvaret ligger på regering och riksdag men för att efterleva konventionen i praktiken måste 

landstingen och kommunerna ta en aktiv roll i förverkligandet.
4
  

Barnkonventionen och regeringens strategi 
Barnkonventionen antogs av generalförsamlingen den 20 november 1989. Sverige ratificerade 

konventionen i juni 1990. Sverige har i och med detta förbundit sig att respektera principerna 

och vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen.
5
  

Den 1 december 2010 godkände riksdagen förslaget ”Strategi för att stärka barnets rättigheter 

i Sverige” (prop. 2009/2010:232). Strategin vänder sig till riksdag, regering, statliga 

myndigheter, landsting och kommuner. Den innebär i korthet att kunskap och medvetenhet 

om barnkonventionen ska öka och att ett barnperspektiv ska byggas in i allt beslutsfattande. 

För att stärka barnets rättigheter ska följande principer gälla:  

 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. 

 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.  

Med avsikt att stödja det fortsatta arbetet med strategin har regeringen och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) ingått en överenskommelse om att stärka barnets rättigheter i 

verksamheter i kommuner och landsting. SKL har för detta arbete tagit fram en handlingsplan 

som innehåller ett antal generella insatser och fyra fördjupningsområden. Genomförandet av 

SKL:s handlingsplan pågår till och med november 2013.
6
 

Landstingets åtagande 

Landstinget i Uppsala län ska aktivt arbeta för att uppfylla de rättigheter som stadgas i 

konventionen. Det betyder att alla barn i länet ska ha samma tillgång till sina rättigheter, ska 

                                                           

4
 Utöver barnkonventionen finns också EUs stadga om de gemensamma rättigheterna och övrig svensk 

lagstiftning Särskilt artikel 24 i EU-stadgan (2007) handlar om barnets rättigheter. Den har uttalad koppling till 

barnkonventionen.  
5
 Den gäller inte som lag, men Sverige är folkrättsligt bundna av den. Frågan om barnkonventionen som lag ska 

utredas med början 2013.  
6
 Läs mer på www.skl.se/barnetsrattigheter 

http://www.skl.se/barnetsrattigheter
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behandlas med respekt och att de ska skyddas mot alla former av diskriminering. Vid alla 

åtgärder som rör barn ska det enskilda barnets bästa komma i främsta rummet. Barnets 

situation, behov, rättigheter och intresse ska beaktas och väga tungt i alla beslut som fattas. 

Barnets bästa ska prövas och redovisas i beslutsprocesserna. Barnet ska tillförsäkras rätt till 

bästa möjliga hälsa och rätt till sjukvård och habilitering. Inom alla beslutsnivåer och 

ansvarsområden ska barnet tillförsäkras ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Barnet 

ska också ha rätt att framföra sina åsikter i alla beslut som rör det och åsikterna ska 

respekteras.  

Giltighet 
Landstingets ”Policy för att förverkliga barnets rättigheter är” ett styrande dokument och ska 

användas i all landstingsfinansierad verksamhet. Den ska således synliggöras i planering, 

styrning, uppföljning och i den löpande verksamheten. Den gäller tills vidare. 
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Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets 

rättigheter  
Landstingets handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter bygger på policyn. Utifrån 

den har landstinget valt att lyfta fram några områden som är särskilt angelägna att arbeta med 

under kommande femårsperiod. De avser att säkerställa att barnkonventionens principer och 

artiklar finns i alla styrdokument och beslutsprocesser, att relevant och tillräcklig kunskap om 

barnkonventionen finns i verksamheten, att systematiska arbetssätt för genomförandet 

utvecklas och att barn och ungdomar får möjlighet till delaktighet.  

Mål och aktiviteter 

1. Barnkonventionens intentioner synliggörs 

I alla styrdokument och nya beslut ska ett barnrättsperspektiv vara synliggjort. Det innebär att 

barnets rättigheter sätts i fokus och att ett barnperspektiv integreras i all verksamhet. 

Barnperspektiv definieras i policyn, men betyder i korthet att vuxna måste klara av att både 

skydda och lyssna på och lära av barnet. Ibland behövs det samtidigt.  

Mål: Barnkonventionens intentioner ska finnas i alla styrande dokument. 

Aktivitet:  

 Att göra en samlad översyn av alla gällande styrande dokument. Klart 2013. 

 De som fattar beslut som berör barn ska i hög grad uppleva att de vid behov får stöd 

och tid för att kunna synliggöra barnrättsperspektivet. Klart 2015. 

2. Utbildning av förtroendevalda och anställda  

Kunskap om barnkonventionen och förståelse av dess principer är avgörande för beslut i 

enlighet med artikel 3 i barnkonventionen. Rutiner behöver upprättas för hur befintliga och 

kommande förtroendevalda och berörda anställda ska få denna kunskap och förståelse. Utöver 

dessa målgrupper ställer barnkonventionen i artikel 42 krav på att allmänheten informeras.  

Mål: Under handlingsplanens giltighetstid ska alla förtroendevalda och berörda anställda ha 

fått kunskap om barnkonventionen och förstå hur den kan omsättas i deras verksamheter.  

Aktivitet:  

 En samlad utbildningsplan för barnets rättigheter i landstinget tas fram under 2013.  

 Barnkonventionens principer och artiklar inkluderas i den allmänna utbildningen av 

förtroendevalda från och med hösten 2013.  

 Chefer i alla verksamheter kan utse barnrättspiloter (tidigare barnambassadörer). De 

får tid och mandat att bevaka, synliggöra och vara stöd i barnrättsfrågor, till exempel 

påminna om barnkonsekvensanalyser. Piloterna ska grundutbildas för sin funktion 

och underhålla kunskaperna regelbundet.  
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3. Kunskap om barns och ungas hälsa och levnadsvillkor  

För att kunna vidta lämpliga åtgärder och göra prioriteringar som rör barn (artikel 3), är det 

nödvändigt att beslutsfattare och tjänstemän har god kunskap om barns levnadsvillkor på 

lokal, regional och nationell nivå. Uppgifter om barns levnadsvillkor från nationella, regionala 

och lokala databaser ska kontinuerligt sammanställas, analyseras, göras tillgängliga och tas 

tillvara.  

Mål: Kunskap om flickors och pojkars hälsa och levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut 

och prioriteringar som rör barn och unga.  

Aktivitet:   

 Statistik från länets kommuner och landstinget ska samordnas och utvecklas så att 

den blir till ett lättillgängligt verktyg. 

4. Barnkonsekvensanalyser 

Vid beslut som rör barn där flera alternativ finns ska det göras en förhandsprövning. Den visar 

om det kan förväntas negativa konsekvenser för berörda barn. I så fall görs en 

barnkonsekvensanalys. Den ska tydligt redovisa vilka konsekvenserna är och om de är 

nödvändiga, samt hur de kan kompenseras med andra åtgärder.  

Kraven i barnkonventionen är tydliga på detta prövande arbetssätt, bland annat i artikel 3 och 

ifråga om prioriteringar i artikel 4. Det är den enskilda verksamhetens uppgift att avgöra vilka 

insatser och beslut som ska prövas. Det gäller på alla beslutsnivåer inom landstinget.  

Generellt ska gälla att politiken ska efterfråga barnkonsekvensanalyser när så kan behövas. 

Anställda på alla nivåer bör dock själva föreslå eller genomföra barnkonsekvensanalyser om 

det är motiverat.  

Mål: Vid alla åtgärder som rör barn (0-18 år) ska det enskilda barnets bästa komma i 

främsta rummet.  

Aktivitet:  

 Förtroendevalda ska få utbildning i vad som krävs inför ett beslut avseende 

barnkonsekvensanalyser. Klart våren 2014.  

 Ledande anställda i landstinget ska prioritera denna uppgift i alla beslut och 

beslutsunderlag. Uppföljning görs under hösten 2014. 

 Beslutsfattare på alla nivåer ska ha kunskap om barnkonventionen och hur en 

barnkonsekvensanalys kan genomföras. Klart 2015.  
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5. Föräldrars kunskaper och föräldrastöd 

Alla föräldrar, vårdnadshavare, annan vuxen som barnet stadigvarande bor med och övriga 

nära anhöriga behöver och ska få kunskaper om barnets rättigheter (artikel 42). All 

verksamhet i landstinget ska bidra till ökad kunskap hos den vuxna som barnet är beroende 

av. Alla verksamheter ska också själva ta initiativ till samverkan med andra myndigheter eller 

med civila samhället, när det är lämpligt.  

Mål: Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas relevant och samordnat 

stöd i sitt föräldraskap. 

Aktivitet:  

 Landstinget ska säkerställa att alla verksamheter som möter föräldrar informerar om 

barnets rättigheter. Klart våren 2014. 

 Samverkan i stöd till föräldraskapet ska beskrivas och vara känd för all berörd 

personal. Klart våren 2015. 

6. Barns och ungas kunskaper 

Sverige har genom barnkonventionen åtagit sig att göra barnkonventionen känd bland alla.
7
  

Landstinget ska utveckla formerna för råd, stöd och information i frågor om hälsa, tandvård, 

sjukvård, habilitering och kultur. Svensk lag
8
 förtydligar dessa rättigheter för barn till 

vårdnadshavare eller anhörig som har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, har en 

allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är missbrukare av alkohol eller annat 

beroendeframkallande medel eller oväntat avlider. 

Mål: Barn och unga ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. 

Aktivitet:  

 Att i informationsmaterial och på hemsidor uppmärksamma barnets behov och 

rättigheter. Barnet kan vara både patient och anhörig. Klart 2015. 

 Landstinget ska säkerställa att vårdavdelningar för vuxna har fungerande rutiner för 

information och delaktighet för anhöriga under 18 år. Klart hösten 2014. 

                                                           

7
 Observera att artikel 42 anger både barn och vuxna som målgrupp. Barnrättskommitténs ”allmänna 

kommentar” nummer 1 från 2001 utvecklar även skyldigheten för samhället att ge barn en bra kunskap om 

mänskliga rättigheter. 
8
 Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 och Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 kap.5§ 
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7. Utveckla former för barns och ungas delaktighet  

Ett av barnkonventionens viktigaste budskap är att lyssna till barnet och respektera dess 

åsikter.
9
 Landstinget möter barn på många nivåer och ska beskriva och utveckla de goda 

exempel som finns. Detta omfattar barnets alla åsikter, oavsett hur och på vilket språk de 

framförs. Förtroendevalda och ledning ska också utveckla sina former för dialog med unga 

länsinvånare och brukare.  

Mål: Barn och unga ska ges rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och deras 

åsikter ska respekteras. 

Aktivitet:  

 Landstinget ska inventera, beskriva och utveckla goda former för dialog på alla 

nivåer med barnet som brukare och anhörig. Klart våren 2014. 

 Uppdraget till barnrättspiloter kan utökas till att också omfatta stöd till den egna 

verksamhetens arbete med god delaktighet.  

8. Samverkan kring barnkonventionen 

Kommuner och landsting har ansvar för de flesta verksamheter som rör barns och ungas 

levnadsvillkor och hälsa. Skyldigheten att samverka (artikel 6) och att till socialtjänsten 

anmäla missförhållanden är lagstadgad. En fungerande samverkan mellan verksamheter som 

rör barn och unga – landstinget, kommunerna, frivilligorganisationer och andra – har stor 

betydelse för att stärka barns och ungas rättigheter.  

Mål: Landstinget ska ha väl utvecklad samverkan med länets kommuner gällande 

verksamheter som rör barns och ungas levnadsvillkor och hälsa. 

Aktivitet:  

 Landstinget ska i samverkan med kommunernas skola och socialtjänst öka insatserna 

för att främja barns och ungas psykiska hälsa samt förebygga och behandla barns 

psykiska ohälsa. 

 Personal i landstinget ska anmäla till socialtjänsten när oro finns för att ett barn far 

illa, eller riskerar att fara illa. Ett särskilt handlingsprogram behövs för att öka 

andelen anställda som är kunniga och trygga i förfarandet. Klart våren 2014. 

                                                           

9
 Artikel 12 är en av konventionens fyra principer. 
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9. Kulturell delaktighet 

Det är av största vikt att alla barn och unga, oavsett ålder, kön, språk, religion, 

funktionsnedsättning, etniskt eller socialt ursprung ges samma möjlighet till kulturell 

delaktighet (artikel 31). Med kulturell delaktighet avses både tillgång till ett kvalitativt 

kulturutbud och möjlighet att själv vara skapande. Landstingets kulturförvaltning, Kultur i 

länet, ska i samverkan med länets kommuner utveckla barns och ungas kulturella delaktighet 

både i skolan och på fritiden.  

Mål: Ökad kulturell delaktighet för barn och unga. 

Aktivitet:  

 Kultur i länet beskriver under 2013 i en handlingsplan vilket utbud som ska få ökad 

tillgänglighet och vilka målgrupper som berörs. 

 Under 2015 genomförs utvärdering av handlingsplanen.  

Genomförande och ansvar 
Varje medarbetare har ansvar för barnrättsarbetet på sin arbetsplats. Chefer och andra 

personer i beslutsfattande position har ett särskilt ansvar för att driva barnrättsfrågorna och 

upprätta egna fördjupade mål och handlingsplaner utifrån detta dokument.  

Länsbarnombudsmannens roll och uppgifter 

Länsbarnombudsmannen ska vara ett starkt stöd i genomförandet av policy och handlingsplan 

för att stärka barns och ungas rättigheter i Uppsala län. Länsbarnombudsmannen ska, i 

enlighet med både barnkonventionen och landstingets policy och handlingsplan, verka för 

barns och ungas bästa i Uppsala län. Uppdraget är att sprida kunskap om barnkonventionen, 

policyn och handlingsplanen i landstingsfinansierade och kommunala verksamheter, att sprida 

kunskap om metoder och arbetssätt för att integrera barnperspektivet samt att ge praktisk 

handledning, råd och stöd i arbetet med att implementera metoder och arbetssätt. Att utveckla 

samverkan i frågor som rör förverkligandet av barnets rättigheter dels inom och mellan 

landstingsfinansierade verksamheter, dels mellan landstinget, kommunerna och andra aktörer 

regionalt och nationellt, kommer att vara en viktig uppgift för denna funktion.  

Länsbarnombudsmannens roll och uppgifter regleras i särskilt avtal mellan landstinget och 

länsbarnombudsmannens arbetsgivare.  

Uppföljning och utvärdering 

Avgörande för barnrättsarbetets resultat är att handlingsplanen följs upp kontinuerligt. 

Handlingsplanen ska beaktas i landstingsplan, budget, regelböcker och vårdavtal.  

Landstingsdirektören ansvarar för att policy och handlingsplan revideras. Därefter antas den 

reviderade policyn och planen i lanstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Vid 

planperiodens slut ska en utvärdering av handlingsplanen göras. Resultatet ska återföras till 

landstingsstyrelsen. 
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Bilaga 1. Tabell: mål och aktiviteter 

Mål Aktivitet 

1. Barnkonventionens 

intentioner ska finnas 
i alla styrande 

dokument. 

• Att göra en samlad översyn av alla gällande styrande dokument. Klart 2013. 

• De som fattar beslut som berör barn ska i hög grad uppleva att de vid behov får stöd och tid för att kunna synliggöra 

barnrättsperspektivet. Klart 2015. 

2. Under 
handlingsplanens 

giltighetstid ska alla 

förtroendevalda och 

berörda anställda ha 

kunskap om 
barnkonventionen och 

förstå hur den kan 

omsättas i deras 
verksamheter. 

• En samlad utbildningsplan för barnets rättigheter i landstinget tas fram under 2013.  

• Barnkonventionens principer och artiklar inkluderas i den allmänna utbildningen av förtroendevalda från och med hösten 
2013.  

• Chefer i alla verksamheter kan utse barnrättspiloter (tidigare barnambassadörer). De får tid och mandat att bevaka, 
synliggöra och vara stöd i barnrättsfrågor till exempel påminna om barnkonsekvensanalyser. Piloterna ska grundutbildas för 

sin funktion och underhålla kunskaperna regelbundet. 

3. Kunskap om 

flickors och pojkars 
hälsa och 

levnadsvillkor ska 

ligga till grund för 
beslut och 

prioriteringar som rör 

barn och unga. 

• Statistik från länets kommuner och landstinget ska samordnas och utvecklas så att den blir till ett lättillgängligt verktyg. 

4. Vid alla åtgärder 
som rör barn (0-18 år) 

ska det enskilda 
barnets bästa komma i 

främsta rummet. 

• Förtroendevalda ska få utbildning i vad som krävs inför ett beslut avseende barnkonsekvensanalyser. Klart våren 2014.   

• Ledande anställda i landstinget ska prioritera denna uppgift i alla beslut och beslutsunderlag. Uppföljning görs under hösten 
2014. 

• Beslutsfattare på alla nivåer ska ha kunskap om barnkonventionen och hur en barnkonsekvensanalys kan genomföras. Klart 
2015. 

5. Föräldrar ska få 

kunskap om barnets 
rättigheter och 

erbjudas relevant och 

samordnat stöd i sitt 
föräldraskap. 

• Landstinget ska säkerställa att alla verksamheter som möter föräldrar informerar om barnets rättigheter. Klart våren 2014. 

• Samverkan i stöd till föräldraskapet ska beskrivas och vara känd för all berörd personal. Klart våren 2015. 

6. Barn och unga ska 

få kunskap om sina 
rättigheter och vad de 

innebär i praktiken. 

• Att i informationsmaterial och på hemsidor uppmärksamma barnets behov och rättigheter. Barnet kan vara både patient och 

anhörig. Klart 2015. 

• Landstinget ska säkerställa att vårdavdelningar för vuxna har fungerande rutiner för information och delaktighet för anhöriga 

under 18 år. Klart hösten 2014. 

7. Barn och unga ska 
ges rätt att uttrycka 

sina åsikter i frågor 
som rör dem och 

deras åsikter ska 

respekteras. 

• Landstinget ska inventera, beskriva och utveckla goda former för dialog på alla nivåer med barnet som brukare och anhörig. 
Klart våren 2014. 

• Uppdraget till barnrättspiloter kan utökas till att också omfatta stöd till den egna verksamhetens arbete med god delaktighet. 

8. Landstinget och 
länets kommuner ska 

ha väl utvecklad 
samverkan mellan 

verksamheter som rör 

barns och ungas 
levnadsvillkor och 

hälsa. 

• Landstinget ska i samverkan med kommunernas skola och socialtjänst öka insatserna för att främja barns och ungas psykiska 
hälsa samt förebygga och behandla barns psykiska ohälsa. 

• Personal i landstinget ska anmäla till socialtjänsten när oro finns för att ett barn far illa, eller riskerar att fara illa. Ett särskilt 

handlingsprogram behövs för att öka andelen anställda som är kunniga och trygga i förfarandet. Klart våren 2014. 

9. Ökad kulturell 
delaktighet för barn 

och unga. 

• Kultur i länet beskriver under 2013 i en handlingsplan vilket utbud som ska få ökad tillgänglighet och vilka målgrupper som 
berörs. 

• Under 2015 genomförs utvärdering av handlingsplanen. 

 


