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Sedan årsskiftet 2019/2020 är Barnkonventionen
svensk lag efter att regeringen röstat igenom
förslaget i juni 2018. Barnkonventionen har inneburit skyldigheter på både statlig och kommunal
nivå men har inte fått tillräckligt genomslag i
verksamheterna menar lagstiftarna. Genom lagstiftningen förtydligas att ”Barnets rättigheter
ska beaktas vid avvägningar och bedömningar
som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden
som rör barn.” (Regeringen, 2020). Lagen är en
grund för att all offentlig verksamhet ska ha ett
mer barnbaserat synsätt.

Kommuner och regioner ansvarar för det mesta
arbetet som rör barn och ungdomar. Barn och
unga berörs i alla förvaltningar, inte bara inom
traditionella barn- och ungdomsverksamheter,
utan även i högsta grad av arbete och beslut i
tekniska förvaltningar (Barnombudsmannen, u.d.).
Barnkonventionen fastställer barnens rätt till
inflytande i alla frågor som rör dem (artikel 12).
Ett barnrättsbaserat synsätt förväntas i all
offentlig verksamhet, där rättigheterna ska ses
från ett helhetsperspektiv (Arbetsmarknadsdepartementet, 2019).

Barnkonventionen kräver i första hand att staten
ska säkerställa barnens rättigheter enligt konventionen, men även aktörer som staten har delegerat makt och ansvar till. Således är offentliga
myndigheter, kommuner och regioner, också
skyldiga att följa denna. Likaså privata aktörer
som utför tjänster till staten.

Barnkonventionen, eller FN:s konvention om
barns rättigheter antogs 1989 och innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter som
rör barn. Sverige ratificerade konventionen
redan 1990.
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Verktyg, utbildningar, utbildningsmaterial och litteratur
Här listar och sammanfattar vi en rad verktyg, utbildningar, utbildningsmaterial
och litteratur kopplade till barnperspektiv och barnkonventionen som finns
tillgängliga för kommuner och andra organisationer som hjälpmedel för att
lättare och bättre realisera barnkonventionen.

SKR:s verktyg
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sammanställt sina erfarenheter för genomförandet av
barnkonventionen. SKR har sammanställt sina erfarenheter från genomförandet av barnkonventionen
i en rad framgångsfaktorer och även tagit fram implementerings- och tillämpningsnycklar som kan
användas för att följa upp barnrättsarbetets utveckling i regionala och lokala verksamheter. Dessa ska
användas som ett stöd till organisationer för att ”öka förståelsen för vad som driver utveckling inom
barnrättsområdet och hur orsakssammanhang kan se ut”.
FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR REGIONALT OCH LOKALT BARNRÄTTSARBETE

SKR har kartlagt en rad framgångsfaktorer för regionalt och lokalt barnrättsarbete som kan vara
betydelsefulla att beakta.
IMPLEMENTERINGSNYCKLAR FÖR UPPFÖLJNING

Implementeringsnycklar för uppföljning beskriver SKL som följande;
Implementeringsnycklarna är valda med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter, de tolkningar som FN-kommittén för barnets rättigheter gjort och aktuell forskning.
Nycklarna är framtagna i samverkan mellan SKR och Barnrättskonsulterna, och processade
bland medarbetare i kommuner och regioner.
TILLÄMPNINGSNYCKLAR FÖR VERKSAMHET

Tillämpningsnycklar verksamheter beskriver SKL som följande;
”Tillämpningsnycklarna är valda med samma utgångspunkt som ovan, men riktar sig till olika
verksamheter och deras arbete. Tänk på att tillämpningsnycklarna är ett urval av rättigheter
att följa upp i sin egen verksamhet. Även om samtliga nycklar är på plats går det alltså inte
att luta sig tillbaka. Det kan finnas mycket som återstår.”

Barnrättskommun – UNICEF
Barnrättskommun är en metod framtagen av UNICEF som fungerar
som ett verktyg för kommuner att implementera barnkonventionen
så att den genomsyrar hela verksamheten. Syftet med metoden är att
säkerställa och främja barnrättsperspektivet lokalt, samtidigt som det
bidrar till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar
och det lokala näringslivet.
Här kan du läsa mer om hur din kommun blir barnrättskommun.
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Barnperspektivet, barnrättsperspektiv och barns perspektiv
Inom barnrättsarbetet har flertalet begrepp uppkommit: barnperspektiv, barnrättsperspektiv och
barns perspektiv är tre frekvent förekommande. Begreppen kan tolkas på olika sätt men kort kan
dessa översättas på följande sätt:

BARNETS PERSPEKTIV – det som visar sig för barnen, det är barnet själv

som uttrycker något.
BARNPERSPEKTIV – vuxnas syn på och uttalande om något som rör barn.

Barnperspektivet kan innehålla barnets perspektiv, men måste inte göra det.
BARNRÄTTSPERSPEKTIV – finns definierat i Barnrättsutredningen som du kan

hitta här. Det innebär att beakta och förhålla sig till de fyra grundprinciperna,
vilka är artikel 2, 3, 6 och 12 i barnkonventionen.

Mer information och utbildningsmaterial om begreppen finns i en skrift av
SKR här, och på SKR:s hemsida.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att utreda och säkerställa att barns rättigheter finns med i
beslutsfattandet i frågor som rör barn inom en verksamhet. Barnkonsekvensanalysen kan liknas vid
en checklista för vuxna med fördel för barn och unga. Barnkonsekvensanalys har använts i Sverige
sedan 2001 då verktyget togs fram av barnombudsmannen, främst för kommuner, landsting och
statliga myndigheter. SKR listar publikationer och exempel på barnkonsekvensanalyser som du
kan hitta här.
Nedan hittar du mer information om barnkonsekvensanalys:
BARNOMBUDSMANNENS FAKTABLAD

Barnombudsmannen har tagit fram ett faktablad över ett tänkbart sätt att arbeta med
barnkonsekvensanalys som riktar sig till lokala och regionala beslutsfattare. Barnkonsekvensanalysen utgår från följande moment: kartläggning, beskrivning, analys, prövning med beslut och
utvärdering. Faktabladet hittar du här.
GÖTEBORGS STADS HANDBOK

Göteborg stad har tagit fram en handbok i barnkonsekvensanalys (BKA) med fokus på
fysisk planering. Handboken hittar du här.
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Barnombudsmannens kunskapsstödjande uppdrag

Barnombudsmannen har under 2017–2019 haft ett särskilt kunskapsstödjande uppdrag,
”Barnrätt i praktiken” med syfte att stödja kommuner, regioner och andra berörda myndigheter
för att säkerställa införlivandet av barnkonventionen. Uppdraget har genererat webbseminarier,
webbutbildningar, med mera, som finns tillgängliga på hemsidan, som stöd för dig som arbetar
med barnrätt. Utbildningsmaterial och mer information hittar du här.
BARNRÄTTSDAGARNA – KONFERENS

Barnrättsdagarna är en årlig konferens som anordnas av Barnombudsmannen och Stiftelsen
Allmänna Barnhuset. Syftet är att vara en mötesplats för att utveckla arbetet och sprida kunskap
inom barnrättsområdet. Målet är att utveckla arbetet med att införliva barnkonventionen.
Här kan du läsa mer om barnrättsdagarna.

UNICEF:s föreläsningar om barns rättigheter

Via barnensrättigheter.com erbjuder UNICEF föreläsningar om barns rättigheter med olika teman
kopplat till barns rättigheter, exempelvis barnkonventionen, barnkonventionen som lag, praktiskt
arbete med barnkonventionen, och barnkonsekvensanalys. Föreläsningarna riktar sig till kommuner
och landsting, organisationer, skolor och myndigheter.
Här hittar du mer information om föreläsningarna.

Utbildning i barnperspektiv för fastighetsbranschen
och samhällsbyggnadssektorn

Branschtidningen Fastighetsnytt erbjuder en utbildning om vad barnkonventionen som lag
innebär för fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn, och hur arbetet med fysisk
planering görs med fokus på barn och unga. Utbildningen går igenom barnkonsekvensanalys
och andra metoder för att inkludera barn och ungas perspektiv tillsammans med lagar, regler
och riktlinjer som finns för att säkerställa barns rättigheter. Utbildningen riktar sig till bostadsutvecklare, arkitekter och tjänstepersoner i kommunal/offentlig förvaltning.
Du kan läsa mer om utbildningen här.

Podcast Barnets rättigheter, SKR

De fem avsnitten ger inspiration till hur personal och verksamhet
kan arbeta med barnkonventionen. Podcasten hittar du här.

Podcast Barnkonventionen i praktiken,
Socialtjänstpodden

Handlar om skillnaden efter att konventionen blivit lag, med fokus
på socialtjänsten och vad det finns för stöd för kommunerna att få.
Podcasten hittar du här.
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Länsstyrelsernas Barnrättsuppdrag

Länsstyrelserna fick 2019 ett uppdrag kring barnrätt, som blev förnyat för 2020. Länsstyrelsen
Dalarna samordnar och arbetet utförs i samverkan med Barnombudsmannen och i dialog med
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppdraget innebär:
– Kunskapspåfyllnad och framtagande av ett kunskapsstöd för prövning av barnets
bästa i den egna verksamheten.
– Stötta etablering/samordning av regionala forum och nätverk som hjälper olika
organisationer i deras arbete med dessa frågor. Enskilda kommuner eller regioner
kan också få riktat stöd.
Länsstyrelsen har hittills utbildat över 1000 personer i Skåne främst från olika kommunala
verksamheter och arbetet fortsätter sannolikt som en del av uppdraget under 2020.

Kommunförbundet Skåne (KFSK)

Kommunförbundet Skåne arbetar aktivt med barnrätt och har etablerat ett flertal kanaler och
plattformar med kunskap, inspiration och verktyg.
Mer om KFSKs arbete kan du hitta här.
BARNRÄTTSFORUM SKÅNE

2011 etablerade Kommunförbundet Skåne den regionala plattformen Barnrättsforum Skåne
med syfte att stödja och samordna ”utveckling av hållbara strategier för att implementera och
tillämpa barnkonventionen i Skåne”. Här kan du läsa mer om Barnrättsforum Skåne.
NÄTVERK FÖR BARNRÄTTSSTRATEGER I SKÅNE

Barnrättsforum Skåne driver och samordnar nätverket som träffas två gånger per år sedan 2013.
För att kunna gå med i nätverket krävs att man har gått en av Kommunförbundets regionala
utbildningar. Mer information om dem finns nedan.
Information om nätverket hittar du här.
KFSKs REGIONALA UTBILDNINGAR

2012–2019 har SKL och Kommunförbundet Skåne i samverkan genomfört åtta regionala utbildningssatsningar under rubriken ”FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik”. Utbildningarna startade som ett led i överenskommelsen ”Handslaget”, mellan regeringen
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Totalt har det utbildats 300 barnrättsstrateger från
Skånes kommuner och andra regionala aktörer. Syftet med utbildningarna är att utveckla ett
strategiskt och systematiskt arbete för att säkerställa barnets rättigheter i Skåne.
BARNRÄTTSKOMPASSEN

Kommunförbundet Skåne har även tagit fram en digital plattform, Barnrättskompassen, för alla
som arbetar med barn och unga. Plattformen samlar kunskap och inspiration, för att utveckla
samarbetet mellan de skånska barnrättstrategerna.
Barnrättskompassen hittar du här.
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ÖVRIGT FRÅN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE

Kommunförbundet Skåne har samlat intressanta och lärande exempel för regionalt barnrättsarbete i en rapport från 2016 som sammanfattar KFSKs tillsammans med Region Skåne,
Malmö universitet och Länsstyrelsens barnrättsarbete sedan 2011. Rapporten finns att läsa här.
På Kommunförbundet Skånes hemsida listas även utbildningsmaterial för barnrättsstrateger
som du kan hitta här.
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