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1. Inledning  

Stadsdirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen i början av 2019 att genomföra en 

nulägeskartläggning av kommunens arbete utifrån barnkonventionen samt ta fram förslag på 

åtgärder för att stärka arbetet med barns rättigheter.  

Barnkonventionen kommer att införlivas i svensk lagstiftning januari 2020. Det kommer att 

innebära ett starkare skydd för barns rättigheter och kräva att kommunen arbetar strukturerat 

med barnkonventionen. Kommunens skyldighet gällande barnkonventionens implementering är 

tredelat: kommunen ska respektera, främja och skydda barns rättigheter.  

1.1 Barnkonventionen  
Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna. Barnkonventionen 

ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska 

gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra 

särdrag. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka 

rättigheter varje barn ska ha. Fyra av artiklarna är grundläggande och vägledande och ska alltid 

beaktas när det handlar om frågor som rör barn: 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde (Artikel 2) 

• Barnets bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn (Artikel 3) 

• Alla barn har rätt till liv och utveckling (Artikel 6) 

• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (Artikel 12) 

Resterande artiklar handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen.1  

1.2 Strategi för att stärka barns rättigheter i Sverige 
Den1 december 2010 godkände riksdagen en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 

Strategin syftar till att stärka barnets rättigheter inom alla berörda områden och verksamheter på 

statlig och kommunal nivå.2 Strategin består av ett antal principer. Dessa uttrycker 

grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter i Sverige: 

• 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. 

                                            
1Barnombudsmannen. Konventionstexten. Tillgänglig: 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/konventionstexten/ (Hämtad: 2019-09-

30). 
2 Socialdepartementet. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Prop. 2009/10:232. Tillgänglig: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2010/06/prop.-200910232/ (Hämtad: 2019-10-31) 
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• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett 

barnrättsperspektiv.3 

1.3 Kunskapslyft om barnets rättigheter 
Barnombudsmannen har haft i uppdrag att under perioden 2017–2019 stödja kommuner och 

landsting i arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter inom centrala 

verksamhetsområden. I uppdraget ingår bl.a. att erbjuda stöd för utveckling av metoder och 

arbetsformer, sprida lärande exempel avseende tillämpningen av barnets rättigheter och bidra till 

nätverksträffar på regional nivå för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och landsting. 

Uppdraget ska redovisas den 30 mars 2020. Några exempel på stöd från Barnombudsmannen 

är en serie av webbseminarier som sänts under 2018 samt ett metodstöd för utvecklingsarbete 

inom förvaltning som heter Barnrättsresan.  

                                            
3 Socialdepartementet. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Prop. 2009/10:232. Tillgänglig: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2010/06/prop.-200910232/ (Hämtad: 2019-10-31) 
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2. Juridiskt perspektiv 

Hitills har barnkonventionen i vissa delar införlivats i svensk rätt genom transformering. I andra 

delar har det ansetts råda normharmoni. Redan idag är statliga och kommunala myndigheter, 

liksom domstolarna, skyldiga att så långt det är möjligt tolka svenska interna rättsregler på ett 

sådant sätt att de blir förenliga med Sveriges konventionsåtaganden om de mänskliga 

rättigheterna. Inkorperingen medför tydligare krav på tjänstemän och beslutsfattare att beakta de 

rättigheter som följer av barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar som görs i 

beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Det är sannolikt att frågor om hur 

konventionens artiklar förhåller sig till bestämmelser i annan lag, samt vilka artiklar som är direkt 

tillämpliga, kommer uppstå. Frågor som får besvaras i rättstillämpningen, vilken inte bara 

inkluderar domstolar och andra rättsliga instanser, utan alla statliga och kommunala 

befattningshavare som handlägger ärenden rörande barn.4 

Regeringen har gett i uppdrag till en särskild utredare att kartlägga hur svensk lagstiftning och 

praxis överensstämmer med barnkonventionen. Barnkonventionsutredningen som skulle ha 

redovisat sitt betänkande i november blir försenad ett år. Regeringen har beslutat att förlänga 

utredningstiden till 15 november nästa år efter begäran från utredaren. Regeringen har även 

utsett en person som ska ta fram en vägledning som ska hjälpa till med tolkning och tillämpning 

av konventionen.5 Vägledningen publicerades i mitten av november 2019. Den vänder sig till 

beslutsfattare, handläggare, verksamhetsutvecklare och chefer i offentlig verksamhet. Men 

främst till de funktioner som ansvarar för att utforma juridiskt stöd och vägledning för tjänstemän 

och beslutsfattare.6 I samband med att vägledningen publicerades fick Barnombudsmannen i 

uppdrag att  

• genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära målgrupper i statliga 

myndigheter som är centrala för genomförandet av barnets rättigheter, bl.a. myndigheter 

som ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter, 

• genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära målgrupper i kommuner 

och landsting, och 

• sprida vägledningen till primära målgrupper i statliga myndigheter, kommuner och 

landsting och i samband med olika utbildningsinsatser.7 

Barnkonventionen som lag kan påverka beslut som påtagligt och konkret berör barn, här är 

några exempel utifrån laglighetsprövning 13 kap kommunlagen: 

• Det är viktigt att dokumentera hur kommunen har kommit fram till barnets bästa i beslut 

som fattas av nämnder, styrelse och fullmäktige och som påtagligt och konkret berör 

barn.  

• Alla invånare har rätt att få lagligheten av beslut prövad genom att överklaga till 

förvaltningsrätten. Det gäller inte budget eller interna arbetsdokument.  

• Om beslutet strider mot (bl.a.) barnkonventionen (genom t.ex. avsaknad av bedömning 

av barnets bästa) kan beslutet upphävas. Det är inte analysen och slutsatser man kan 

                                            
4 Jannicke Patricny, stadsjurist, Södertälje kommun. 2019-10-07. 
5 Sveriges kommuner och landsting. Barnkonventionen blir svensk lag. Tillgänglig: 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvens

klag.887.html (Hämtad 2019-10-07). 
6 https://www.regeringen.se/4adaf9/contentassets/bbd8569231a2423b9326b5f74a836c33/bilaga-ds-2019-23.pdf 
7 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/11/uppdrag-att-genomfora-utbildnings--och-spridningsinsatser-

om-vagledningen-vid-tolkning-och-tillampning-av-fns-konvention-om-barnets-rattigheter/ 
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överklaga, utan endast formalia, dvs. att analysen/prövningen av barnets bästa inte har 

gjorts. 

Utöver det kan ordförande i fullmäktige vägra ta upp ärenden som strider mot lag 5 kap. 57 § 

kommunallagen, detta kommer att omfatta barnkonventionen. 

Barnkonventionen blir även en lag som omfattas av granskande myndigheter som till exempel 

Skolinspektionen/Barn- och elevombudet och Inspektionen för vård och omsorg, där man kan 

tänka att deras sanktionsmöjligheter kommer att omfatta barnkonventionen på sikt.8 

Det kan tilläggas att något riktat ekonomiskt stöd till kommunerna inte är aktuellt då regeringens 

bedömning är att inkorporeringen inte kommer att medföra några ekonomiska eller 

administrativa kostnader av betydelse. 

3. Förutsättningar för att stärka barns rättigheter 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett antal framgångsfaktorer för att 

kommuner ska lyckas med barnrättsarbetet. Dessa är: 

1. Ta reda på om det finns beslut i fullmäktige att arbeta utifrån barnkonventionen. 

Tvärpolitiska beslut brukar ha större chans att överleva under en längre period.  

2. Ta in skrivningar om rättigheterna i alla styrande dokument. Budgetdokumentet är 

särskilt viktigt då det påminner om prioriteringarna.  

3. Krav på återrapportering till den politiska nivån.  

4. Kartlägg kunskapsnivån, både bland medarbetare, chefer och bland förtroendevalda. 

5. Beslut om samordningsfunktion. För bästa resultat behövs någon som samordnare 

barnrättsarbetet. 

6. Tillsätt en arbetsgrupp knuten till samordnarfunktionen. Beslutsvägar blir kortare och alla 

förvaltningar är representerade. 

7. Förankra arbetet i hela organisationen. Alla förvaltningar behöver få kännedom om 

arbetet.  

8. Genomför aktiviteter på olika nivåer.  

9. Be om handledning och stöd om det behövs.9  

  

                                            
8 Susann Swärd, människo- och barnrättsstrateg, SKL: s nätverk för att stärka barnets rättigheter, 2019-10-31 
9Sveriges kommuner och landsting. Framgångsfaktorer för barnrättsarbetet. Tillgänglig: 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvens

klag/forberedelser/framgangsfaktorer. (Hämtad: 2019-11-08) 
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4. Kartläggning av barnrättsarbetet i Södertälje 

Enheten för utredning och hållbarhet har ansvarat för kartläggningen av kommunens arbete 

utifrån barnkonventionen. Under juni-augusti 2019 skickades ett frågeformulär ut till samtliga 

kommunens kontor med frågor utifrån tillämpningsnycklarna framtagna av Sveriges kommuner 

och landsting (SKL). Tillämpningsnycklarna bygger på barnkonventionens artiklar och är 

anpassade utifrån kommunens olika verksamheter. Tillämpningsnycklarna är ett urval av 

rättigheter att följa upp i sin egen verksamhet.10 En bedömning har även gjorts av kommunens 

övergripande barnrättsarbete utifrån SKL: s implementeringsnycklar (se bilaga 1). 

Utöver det har avstämningar skett med bolagen. TomTit, Telge Bostäder/Telge Hovsjö och 

Telge Fastigheter har inkommit med information hur deras arbete ser ut. Resterande bolag 

bedriver inte verksamhet för barn. Kartläggningen är övergripande och mynnar ut i ett antal 

åtgärdsförslag för att stärka arbetet med barns rättigheter i kommunen.  

Kartläggningen är troligtvis inte heltäckande då den inte kartlagt samtliga aktiviteter som 

genomförs i kommunen utifrån barnkonventionen. Majoriteten av kontoren har valt att lämna ett 

samlat svar för hela kontoret. Det innebär att ytterligare åtgärder troligtvis kan behöva vidtas 

utöver de som föreslås i den här kartläggningen, särskilt på verksamhetsnivå. 

4.1 Historik av barnrättsarbetet i Södertälje  

4.1.1 Ungdomsråd 

Södertälje kommun fick sitt första ungdomsråd år 1999, då tillsattes även ett ungdomsting. 

Formen för ungdomsrådet har förändrats och utvecklats under åren och ansvaret har växlat 

mellan kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden. Syftet med ungdomsrådet har varit 

att få ungdomar delaktiga och lämna synpunkter i beslut som fattas av kommunen som påverkar 

barn och unga. Sedan ett antal år tillbaka lades kommunens ungdomsråd ned.   

4.1.2 Barnchecklistan 

År 2002 beslutade kommunstyrelsen att införa en så kallad barnchecklista i 

kommunförvaltningen. Barnchecklistan skulle användas för att klargöra vilka beslut som kunde 

komma att beröra barn och unga och då behövde en särskild barnkonsekvensanalys. 

Barnchecklistan fanns i kommunen i cirka tio år innan den togs bort från kommunens 

ärendeprocess.  

4.1.3 Barnbokslut och barnkonsekvensbeskrivningar 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-23 att kommunen ska utifrån barnkonventionens artiklar 

samt uppdrag i särskilt ärende till fullmäktige redovisa barnbokslut och 

barnkonsekvensbeskrivningar. Sedan dess har ett barnbokslut redovisats årligen utifrån 

framförallt Barnombudsmannens statistik Max18 för att redogöra för barns levnadsförhållanden i 

Södertälje kommun. Barnkonsekvensbeskrivningar har inte genomförts konsekvent.  

                                            
10Sveriges kommuner och landsting. Tillämpningsnycklar för att följa upp barnrättsarbetet. Tillgänglig: 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvens

klag/forberedelser/tillampningsnycklarverksamheter. (Hämtad 2019-11-08) 
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4.1.4 Revisionsrapport 2017 

År 2017 genomfördes en granskning av kommunens arbete med barnkonventionen på uppdrag 

från kommunens revisorer. Mot bakgrund av det som framkommit i granskningen lämnades ett 

antal rekommendationer till kommunen: 

1. Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden rekommenderas att vidta åtgärder för 

att barnkonventionens intentioner tydligt genomsyrar verksamhetens styrdokument och 

kompetensutvecklingen av medarbetare.  

2. Socialnämnden rekommenderas att säkerställa att det pågående utvecklingsarbetet med 

familjeorienterat arbetssätt resulterar i konkreta åtgärder och resultat.  

3. Samtliga nämnder rekommenderas att analysera hur gapet mellan ambition om barns 

delaktighet och verksamheternas kapacitet kan minska. 

4. Omsorgsnämnden rekommenderas att initiera ett utvecklat samarbete med FUB i 

arbetet med att skapa aktiviteter för barn med funktionsnedsättning.11  

Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden beskriver i sina svar på revisionsrapporten 

hur nämnden arbetar utifrån barnkonventionen. Bland annat att översiktsplanen för kommunen 

tar upp barnkonventionen och att fokus är på skola och förskola. På detaljplanenivå finns 

barnperspektivet med i den mall för vad en detaljplan ska innehålla. Flera av kontorets aktiviteter 

och projekt har även fokuserat på ”medborgardialoger” med barn och ungdomar. 

Socialnämnden besvarar revisorernas rapport med att målsättningen med utvecklingsarbetet 

kring ett familjeorienterat arbetssätt är att familjer där det förekommer missbruk hos föräldrarna 

ska erbjudas ett sammanhållet stöd med utgångspunkt i barnets behov. Socialnämnden har 

arbetat med att undersöka vilken typ av gemensamma insatser som skulle kunna var aktuella för 

målgruppen. Arbetet har hittills fokuserats på att göra gemensamma förhandsbedömningar när 

en orosanmälan gäller missbruk hos vårdnadshavare där den vuxne då direkt kan erbjudas 

insatser och stöd från missbruksenheten. För att öka förutsättningarna för ett framgångsrikt 

implementeringsarbete har enheterna även under hösten genomfört gemensam utbildning om 

familjeorienterat arbetssätt och barn i missbruksfamiljer. I rapporten anges i den 

sammanfattande bedömningen att de risker som finns för att barnkonventionens intentioner inte 

uppnås inom socialnämndens verksamheter i första hand är kopplade till resurser och 

kompetensförsörjning. Nämndens bedömning är att det är en rad olika faktorer som är viktiga för 

att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att detta gap inte uppstår. Att säkerställa att 

ambitionen om barns delaktighet bryts ner till rutiner och arbetssätt och att motverka hög 

personalomsättning är två områden där nämnden presenterar flera åtgärder i sitt svar till 

revisorerna. 

Omsorgsnämnden beskriver i sitt svar vilka åtgärder som genomförts för att stärka arbetet med 

barnkonventionen. Bland annat har personal inom myndighetssidan utbildats i 

barnkonventionen, halvårsuppföljningar görs på alla beviljade insatser för barn samt LSS beslut 

som handlar om boende. Inom utförarsidan har arbetet med att få in barnperspektivet och 

barnens delaktighet i genomförandeplanerna stärkts, barnperspektivet ska tydligare styra inom 

korttidsboenden och fortsatt kompetenshöjning om barnkonventionen. 

När det gäller samarbetet med FUB har samarbeten initierats inom vissa av omsorgsnämndens 

verksamheter. Samverkan sker även med andra föreningar och med kommunens handikappråd.   

                                            
11 Ernst & Young (2017). Granskning av kommunens arbete med barnkonventionen – Södertälje kommun”.  
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Utbildningsnämnden menar att i granskningsrapportens bedömning som avser 

utbildningsnämndens verksamhet beskrivs att grundskoleverksamheten i sin styrning och 

arbetssätt är väl förankrad i ett barnperspektiv samt att skolorna arbetar för att barnens röster 

ska bli hörda. I rapporten beskrivs inga brister, befarade brister eller gap i tillämpningen av 

barnkonventionen inom nämndens verksamheter. Nämndens verksamheter styrs av skollagen. I 

dess inledande bestämmelser, första kapitlet, tionde paragrafen regleras att: ”I all utbildning och 

annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med 

barn avses varje människa under 18 år. Barnets inställning ska lång det är möjligt klarläggas. 

Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. 

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”. 

Skollagen i sig reglerar således att utbildningsnämndens verksamheters styrning och arbetssätt 

utgår från barnkonventionens intentioner. Styrning och uppföljning av förskolornas och skolornas 

verksamhet sker löpande genom det systematiska kvalitetsarbetet. All skolverksamhet står 

också under tillsyn av Skolinspektionen, vilka regelbundet granskar alla skolhuvudmän. Det 

innebär att ett gap mellan tillämpningen av barnkonventionen om barns delaktighet och 

verksamhetens kapacitet bör upptäckas i den gena och/eller skolinspektionens uppföljning. Vid 

uppföljning kan åtgärder tas fram för att rätta bristerna.  

4.2 Barnrättsarbete på kontorsnivå 
Utifrån det frågeformulär som kontoren fick svara på går det att utläsa att det redan utförs en hel 

del arbete i kommunen utifrån barnkonventionen. Det finns dock ett behov av att stärka upp 

vissa delar inom det barnrättsliga arbetet för att leva upp till konventionens samtliga artiklar.  

4.2.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens kontor har fem avdelningar; ekonomi, HR, administration och utredning, 

Destination Södertälje och kommunikation och digitalisering.  

Det finns ingen generell information till nyanställda om barnkonventionen eller barnens rätt eller 

pågående barnrättsarbete i kommunen, det ansvaret ligger på respektive chef. Det finns heller 

ingen generell information till nyanställda hur en orosanmälan görs om en anställd misstänker att 

ett barn far illa. Detta finns på vissa verksamheter och enheter.  

På kommunens webbsida finns det information hur en orosanmälan görs och vart man kan 

vända sig för att prata om sin oro för att ett barn far illa. På kommunens interna hemsida 

Kanalen finns ingen information om hur en orosanmälan går till som vänder sig generellt till 

anställda i kommunen. Det finns heller ingen mall för detta i SMART, som är kommunens 

verktyg för arbetsmiljöfrågor. Kunskapen bland kommunens anställda om hur en orosanmälan 

görs vid misstanke om att ett barn far illa behöver stärkas. Även om man inte direkt arbetar med 

barn i sitt arbete så behöver medvetenheten finnas hos alla anställda.  

Det finns utförlig information på kommunens webbsida som vänder sig till barn om man till 

exempel mår dåligt, har blivit utsatt för våld eller vad man kan göra som ung i Södertälje på sin 

fritid. Det finns ingen specifik information om barns rättigheter utifrån barnkonventionen.  

När de gäller beredning av ärenden till nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige finns 

det ingen struktur eller rutin för att samla in barns synpunkter i de ärenden som berör barn.   
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4.2.2 Kultur- och fritidskontoret 

Kultur- och fritidskontoret har flera verksamheter där barn är målgrupp, antingen direkt eller 

indirekt. Det varierar dock i vilken omfattning och på vilket sätt verksamheterna arbetar utifrån 

barnkonventionen. Förening och anläggning uppger att barnkonventionen inte gåtts igenom med 

medarbetare medan Ung fritid utbildar all nyanställd personal i barns rätt. Vissa verksamheter 

har former för barns delaktighet och för att ge möjlighet för barn att lämna synpunkter. Ung fritid 

arbetar aktivt med gårdsråd där ungdomarna är delaktiga i förslag och beslut om aktiviteter och 

förändringar. El Sistema (tillhör Kulturskolan) har nyss startat ett elevråd och formerna för deras 

delaktighet kommer att utvecklas succesivt. I samband med utvecklingen av ett nytt 

målgruppsinriktat bibliotek i city arbetar biblioteken med att få delaktighet i utformning av 

verksamheten ihop med målgruppen. Samverkan mellan verksamheterna för barnens bästa sker 

också. Exempel på detta är biblioteken och Ung Fritid som har startat upp samverkan för att på 

så vis nå de barn som inte besöker dessa verksamheter. Gemensamma utbildningstillfällen för 

personalen pågår även. 

Generellt finns det en genus- och hbtq-medvetenhet inom kultur- och fritidskontorets 

verksamheter där alla barn ges lika stort utrymme.  

Det finns en särskild verksamhet som anordnar kultur och fritid för personer med 

funktionsnedsättning. Kultur och fritidsnämnden har ett aktivt samarbete med FUB. Samarbetet 

genererar aktiviteter med idrottsföreningarna, Kulturskolan (framförallt funkisfestivalen), 

stadsscenen, skolor (särskilt särskolan) och andra kommuner. Kulturskolan bygger upp en 

organisation för att skapa ett resurscenter med avsikt att tillgängliggöra Kulturskolans hela utbud 

för barn och unga med funktionsnedsättningar. Dock uppger kontoret att det finns brister i 

framför allt den fysiska tillgängligheten som gör att barn med funktionsnedsättning inte har 

samma förutsättningar till likvärdig kultur och fritid som andra barn.  

Vissa verksamheter inom kultur- och fritidskontoret har rutiner för hur en anmälan till 

socialtjänsten ska göras vid misstanke om att ett barn far illa. Detta behöver finnas för samtliga 

av kontorets verksamheter. Samma sak gäller för strukturer som skyddar barn mot övergrepp av 

vuxna och andra barn i den egna verksamheten vilket idag saknas.  

Ung fritid efterfrågar stöd i hur verksamheten ska utformas utifrån barnkonventionen som lag och 

vilka krav som ställs på verksamheten. 

4.2.3 Miljökontoret 

Miljökontoret följer Livsmedelslagen och Miljöbalken där målet är en god hälsa och miljö för 

nuvarande och kommande generationer. Enligt miljökontoret berör inte barnkonventionen 

kontorets verksamheter i någon hög grad förutom genom Naturskolan som bedrivs av kontoret. 

När Naturskolan har besök av barngrupper från förskola och skola så har de med sig personal 

som ansvarar för barnen.     

4.2.4 Omsorgskontoret 

Omsorgskontoret ansvarar för äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning 

såsom exempelvis korttidsboende, daglig verksamhet, personlig assistans samt utreder och 

beslutar om insatser enligt LSS, bostadsanpassning och erbjuder anhörigstöd. I dagsläget sker 

inget särskilt anhörigstöd till barn.  

Utöver det som beskrivs i svaret till revisorerna uppger omsorgskontoret att det inom kontoret 

saknas rutiner för att säkerställa barns delaktighet i de beslut som fattas som berör barn och 

unga. Ökade kunskaper kring att föra samtal ur ett barnrättsperspektiv efterfrågas.  
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4.2.5 Samhällsbyggnadskontoret  

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med hela samhällsbyggnadsprocessen, för såväl strategisk, 

långsiktig planering och utveckling, som drift och förvaltning av det offentliga rummet, och 

kommunens fastigheter och mark. Det innebär att en stor del av kontorets arbete påverkar barn 

och unga.  

Precis som det beskrivs i svaret till revisorerna har kontoret när behov uppstått haft särskilda 

medborgardialoger, och ibland enbart för flickor, för att alla barn ska erbjudas lika möjlighet att 

göra sin röst hörd. Synpunkter om otrygga platser brukar komma fram i de dialoger som förs 

med barn. I anslutning till medborgardialoger om strukturplanerna finns särskilda delar riktade 

mot barn. Det säkerställs inte i någon särskild rutin utan är en del av det ordinarie arbetet. 

Barn får lämna synpunkter i vissa processer, men det saknas rutiner för det och det beror på 

vilken handläggare som ansvarar för ärendet. 

4.2.6 Socialkontoret 

Socialkontoret är till för att möta människors skiftande behov av stöd, hjälp och omsorg i olika 

livssituationer. Det kan vara tillfällig hjälp eller stöd för en längre period. Stödet kan också 

behövas under olika perioder i livet. 

Socialkontoret använder Socialstyrelsens metodstöd BBIC (Barns Behov I Centrum) som ska 

stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets behov och 

ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. Generellt kommer barnens röst till uttryck, det 

säkerställs framförallt genom BBIC-dokumentet. Rutinerna finns i kvalitetsledningssystemet och 

ärendena följs upp av gruppledare i individuella ärendegenomgångar. Deras synpunkter läggs in 

i bedömningarna. 

Barnperspektivet i utredningar kontrolleras genom internkontrollen. Internkontrollen består av 

flera kontrollpunkter där de viktigaste kontrollpunkterna angående barnperspektivet är akt 

anteckningen och utredningen. Kontroll sker på att barnperspektivet har beaktats, om barnen har 

blivit sedda och om det finns ingående information om barnen. Internkontrollen sker en gång per 

år och genomförs av stabspersonalen.  

Det finns samverkansavtal mellan olika verksamheter inom och utom kommunen för att 

tillgodose barnets bästa. Det finns exempelvis barnombud på vuxenenheten som säkerställer 

barnperspektivet där det finns barn i ärendena. 

Det genomförs årliga brukarenkäter för de lite äldre barnen hur de upplever mötet med den 

enskilda medarbetaren. Däremot görs inte detta med de mindre barnen. Det är framförallt en 

resurs- och tidsfråga enligt socialkontoret. Kommunen använder flera kanaler för att nå ut med 

information till olika målgrupper inom socialtjänsten men det är svårt att nå yngre målgrupper. 

4.2.7 Utbildningskontoret 

Skollagen bygger bland annat på barnkonventionens artiklar vilket innebär att följs skollagen så 

följs barnkonventionen. Utbildningskontoret gör bedömningen att skollagen följs och därför har 

utbildningsverksamheterna i Södertälje kommun rätt fokus vad gäller barns rättigheter. Varje 

huvudman måste dock anpassa sitt arbete och val av metoder utifrån sina förutsättningar och 

behov, så länge de krav som följer av skollagstiftningen och barnkonventionen uppfylls. 

Skolverket kommer noga följa utvecklingen av rättspraxis på området.  

Skollagen säger ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, 
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individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling”.  

Barnen får information om sina rättigheter utifrån ordinarie arbete med läroplanens mål men ser 

olika ut beroende på förskoleområde/skolenhet. Vissa har exempelvis kompisböcker eller 

vänskapsprojekt men det kan även ligga inom ramen för arbetet med planen mot diskriminering 

och annan kränkande behandling. Gymnasieskolan har i plan för systematiskt kvalitetsarbete 

särskilt fokuserat på mänskliga rättigheter under läsåret 2018/2019. Gymnasieskolan har även i 

samverkan med Raoul Wallenbergsstiftelsen deltagit i projektet Kuben som fokuserar på de 

mänskliga rättigheterna. 

Barnens vårdnadshavare får information om att barn har egna rättigheter främst genom 

information om förskolans och skolans uppdrag. Men även genom värdegrunden och arbete 

med Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan och skolan skulle i 

större utsträckning kunna användas som arena för att sprida kunskap om barnkonventionen till 

vårdnadshavare. Förskole- och skolpersonal behöver också ha kunskap i normkritiskt 

förhållningssätt för att kunna säkerställa att pojkar, flickor och icke-binära behandlas på likvärdigt 

vis och får samma utrymme att uttrycka sina åsikter.  

Likvärdighet är en del av skolans systematiska förbättringsarbete. Förbättringsarbetet utvärderas 

och följs upp systematiskt utifrån skolornas och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Varje skolenhet arbetar utöver formella demokratiska råd som elevråd, klassråd och matråd med 

elevenkäter där elevernas åsikter framkommer på både skol- och huvudmannanivå. 

Grundskolan arbetar aktivt med olika metoder för att skapa ett flerstämmigt klassrum där varje 

elev får möjlighet att komma till tals. Det finns också standardiserad utvärdering av undervisning 

som kan användas och är tillgängliga för alla medarbetare. Det finns en struktur för att elever 

och politisk nämnd ska träffas och utbyta tankar och idéer om Södertäljes skolor. 

Gymnasieskolan har särskilt fokuserat på elevinflytande i plan för systematiskt kvalitetsarbete 

under läsåret 2018/2019. 

Utbildningskontorets samtliga verksamheter har rutiner kring anställning där alla som arbetar 

eller gör praktik får lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Dessa uppdateras också 

vart tredje år. Det finns även tydliga rutiner kring vilka arbetsuppgifter vikarier får utföra samt en 

tydlig rutin kring vila, toalettbesök, blöjbyten och ensamarbete i verksamheten. För de yngre 

barnen i grundskolan utbildas kuratorer i ”Stopp min kropp”. 

Det genomförs årliga riskbedömningar avseende barn och elevers trygghet i 

likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling. Det finns tydliga rutiner för hur 

skolor ska arbeta åtgärdande när personal misstänks ha kränkt elever eller när elever kränker 

andra elever. Samtliga kuratorer i verksamheten utbildas i hedersrelaterad problematik. 

Skolan och förskoleverksamheterna har rutiner för hur en anmälan till socialtjänsten görs. Dessa 

är framtagna i samverkan med socialtjänsten. Varje år träffar verksamhetschef, förskolechefer 

och rektorer representanter från socialtjänsten för att eventuellt uppdatera rutinerna och utbyta 

annan information. Det är sedan förskolechefernas och rektorernas ansvar att säkerställa att 

samtliga medarbetare känner till och använder rutinerna. 
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4.3 Barnrättsarbete på kommunövergripande nivå 
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett antal implementeringsnycklar utifrån 

barnkonventionen som är indelade i fyra områden; Styrning, Ledning, Kunskapsutveckling 

och Implementering. Nycklarna kan användas som vägledning av kommuner vid uppföljning av 

det barnrättsliga arbetet. Se bilaga 1 för samtliga implementeringsnycklar.  

4.3.1 Styrning 

Forskning och erfarenhet visar att det är större chans att barnrättsfrågorna genomförs i en 

organisation om det finns ett beslut på högsta nivå. Kommunstyrelsen i Södertälje har tagit ett 

beslut om att återrapportera om barnrättsarbetet till politisk nivå genom ett barnbokslut. 

Barnbokslutet som tas fram årligen visar hur situationen för barn och unga ser ut i kommunen.  

Att en budget innefattar ett barnrättsperspektiv innebär att innehållet är genomlyst med 

utgångspunkt i de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12. För att kunna fatta rättighetsbaserade 

beslut är det en förutsättning att kunskap finns om vad det innebär. Förtroendevalda i Södertälje 

kommun har inte fått utbildning om barnkonventionen. Det finns inget barnrättsperspektiv i 

beslutad budget i Södertälje kommun. 

Av artikel 2 i konventionen framgår att inget barn får diskrimineras på någon grund. För att få 

kunskap om hur det ser ut för barn menar FN-kommittén att det ska göras kartläggningar och 

datainsamlingar som synliggör förändringar av barns uppväxtvillkor. Kunskap och statistik om 

barns uppväxtvillkor används som underlag för beslut till viss del i Södertälje kommun. 

4.3.2 Ledning  

Precis som för de förtroendevalda är det viktigt att chefer och medarbetare i hela kommunen har 

fått utbildning om konventionen och tillämpningen i respektive verksamhet. Det finns inte någon 

sådan generell, återkommande utbildning för tjänstepersoner i Södertälje kommun.  

När beslut är fattade på den politiska nivån har ledningen ansvar för att skapa förutsättningar för 

medarbetarna att tillämpa rättigheterna. Förutsättningar ska ges för att barnets rättigheter 

diskuteras och problematiseras på exempelvis APT och andra centrala forum på arbetsplatsen.  

Precis som att budgetdokumentet genomsyras av rättigheterna ska varje styrdokument ha 

skrivningar som lyfter fram arbetet med barnets rättigheter. Det gäller alla kontor och 

verksamheter, inte bara de som riktar sitt arbete mot barn. Det har inte gjorts någon 

genomlysning av samtliga styrdokument i kommunen, däremot har ett stickprov gjorts. Många 

styrdokument har ett barnperspektiv eller fokus på barn och unga, däremot saknas ofta ett 

barnrättsperspektiv. 

För att beslut verkligen ska grunda sig i rättigheterna är det viktigt att olika verksamheter kan 

samverka på ett sätt som är bra för barnet. Detta finns framförallt inom de verksamheter som är 

till för barn och unga såsom skolan och inom socialtjänsten.  

4.3.3 Kunskapsutveckling 

Det räcker inte att fått utbildning om barnets rättigheter en gång, det är viktigt att hålla 

kunskapen på en aktuell nivå. Information om arbetet med barnets rättigheter bör erbjudas till 

alla nyanställda och när nya politiker tillträder. I Södertälje kommun erbjuds det inte 

återkommande utbildningar om barnkonventionen och dess tillämpning. 

För att kunna uttala sig om vad som är bra för barn säger FN-kommittén att 

barnkonsekvensanalyser ska göras inför större beslut som rör barn. Det kan röra ekonomiska 

förändringar i en barnverksamhet, ändrad inriktning på en verksamhet, nedläggning av en skola, 
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förändring av en skolväg och liknande frågor av mer övergripande karaktär. Det finns inget 

verktyg i kommunen för att genomföra barnkonsekvensanalyser eller för att samla in synpunkter 

från barn.  

För att veta vad barnets bästa är i en viss fråga måste det göras en prövning. I alla frågor som 

rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Detta görs inte i samtliga verksamheter i 

kommunen. För att kunna göra prövningar av barnets bästa är det nödvändigt att fördjupa sina 

kunskaper om tillvägagångssätt och vad det innebär. 

4.3.4 Implementering 

En av faktorerna för ett framgångsrikt arbete med barnets rättigheter är att det finns en funktion 

som arbetar med barnrättsfrågan i kommunen. Till den funktionen bör det knytas en arbetsgrupp 

med koppling till samtliga kontor så att frågorna kan hanteras även horisontellt. I Södertälje 

kommun finns ingen sådan strategiskt placerad funktion som har till uppgift att driva 

barnrättsfrågan i hela organisationen. Det finns heller ingen instans dit varje barn som upplever 

sig ha fått sina rättigheter kränkta kan vända sig. 

En av de mest centrala rättigheterna för barn rör deras rätt att vara delaktiga och få säga sin 

mening i frågor som rör dem. För att detta ska vara möjligt är det rimligt att bygga långsiktiga 

strukturer där barn ges möjlighet att vara delaktiga i exempelvis samhällsbyggandet.  

4.4 Bolagens barnrättsarbete   

4.4.1 Telge Bostäder/Telge Hovsjö  

Telge Bostäder/Telge Hovsjö ska genomföra en barnkonsekvensanalys av arbetet med 

vräkningar. Socialtjänsten (sociala boendeenheten) samt kronofogden kommer att involveras i 

arbetet för att säkerställa att hela kedjan är genomlyst. 

Syftet är att ta fram en nulägesanalys utifrån barnkonventionen och att få arbetet med vräkningar 

så transparent och rättssäkert som möjligt. Förhoppningen är ett konkret verktyg som kan 

användas vid framtida arbete. En extern konsult som är expert på barnrättslagstiftningen 

kommer att genomföra analysen. Delar av arbetet beräknas vara färdigt i dec 2019. Kunskapen 

om barnrättslagstiftningen generellt ska öka inom bolaget, därför planeras även en 

utbildningsinsats under första kvartalet 2020.  

4.4.2 TomTit 

Tom Tit är en verksamhet som finns till för barn och unga, detta innebär att målgruppens behov 

och rättigheter ligger i fokus och genomsyrar alla utställningar och aktiviteter. Barn medverkar i 

alla utvecklingsprojekt, genom fokusgrupper, referensgrupper och ibland som styrgrupper. 

Nöjdheten bland besökarna följs upp och då även ur ett barnperspektiv. Flera forskningsstudier 

(t.ex. Edge och Science Capital) följs för att säkerställa inkludering av inte bara flickor och 

pojkar, utan alla individer, oavsett förutsättningar, i en utställning eller i en aktivitet. Det finns 

kunskap om vad som krävs för att flickor ska ta sig an ett experiment i relation till vad som krävs 

för att pojkar ska göra detsamma, exempelvis möjlighet att iaktta, fler stolar kring experimentet, 

möjlighet till samtal och utrymme för gemensam problemlösning. 

Alla barn och unga har tillgång till Tom Tits verksamhet, alla barn och unga har dock inte tillgång 

till allt då individers enskilda förutsättningar och funktionsnedsättningar kan innebära vissa 

begräsningar. Vissa experiment går inte att ta sig an om man exempelvis sitter i rullstol, som 

t.ex. rutschkanan, ett annat exempel är vårt illusionsgalleri som har begränsad tillgänglighet för 

individer med synnedsättning. I alla projektplaner finns tankar kring hur alla kan ta sig an ett 
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experiment, och då även personer med funktionsnedsättning, ledstjärnan är att det ska finnas 

nåt för alla. Dialog förs även med olika föreningar, exempelvis RBU, vid behov. 

Tom Tit verkar för ett demokratiskt samhälle och försöker nå alla skolungdomar i Södertälje, 

detta inte minst genom det väletablerade samarbetet med kommuners utbildningskontor. Ett 

antal samarbetspartners är identifierade för att möjliggöra för grupper att besöka utställningen 

som inte har möjlighet att ta del av den på egen hand (t.ex. Min stora dag och Fryshusets 

ensamma mammor).   

Förskolan som ägs av Tom Tit arbetar utifrån förskolans likabehandlingsplan som bygger på 

delar av barnkonventionens artiklar. Förskolan arbetar kontinuerligt med att planen ska vara 

uppdaterad. Barnen på förskolan får vara delaktiga i vilka aktiviteter de vill syssla med under 

dagen. De lite större barnen får också lämna egna önskemål vad de vill göra. Personalen på 

förskolan har anmälningsplikt till socialtjänsten. Förskolan efterfrågar material om 

barnkonventionen, på olika språk, som kan lämnas till föräldrar. 

Kunskapen bland medarbetarna skulle kunna bli bättre enligt bolaget, en gemensam utbildning 

för hela koncernen är ett förslag. 

4.4.3 Telge Fastigheter 

Arbetet med frågor kopplade till barns rättigheter och barnkonventionen hanteras inte 

regelmässigt och fullt ut strukturerat i Telge Fastigheters verksamhet. Det betyder inte att arbetet 

med att ta direkt hänsyn till barns åsikter i planeringsarbetet aldrig görs. Exempelvis sker 

samverkan med verksamhetsutövare vid utformning av skollokaler genom work-shop-aktiviteter 

med barn, i syfte att få mest lämpade utformning av lokaler och miljöer. Telge Fastigheter är inte 

verksamhetsutövare i lokaler eller utemiljöer. Bolaget är dock kommunens lokalförsörjare och får 

från verksamhetsutövare krav på hur lokaler och ytor ska vara utformade, kopplade till olika 

regelverk och då även till barnkonventionen. Detta gäller såväl vid nybyggnation som vid 

anpassning av lokaler vid t.ex. förändrad verksamhet, där konventionens innehåll kan bedömas 

påverka kravet på lokalutformning. Det finns också andra tvingande regelverk där tekniska krav 

ska uppfyllas särskilt kopplat till verksamhet som omfattar barn. Ambitionen är att de egna, eller 

inhyrda lokaler, oavsett verksamhet ska vara säkra, hälsosamma och ändamålsenliga – inte 

minst för barn. Det pågår ständigt ett förbättringsarbete över de interna rutinerna för 

planeringsarbetet för att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till de artiklar i barnkonventionen 

som har koppling till Telge Fastigheters. Att personal inom Telge Fastigheter som direkt eller 

indirekt kan komma att påverka utrymmen, där aktiviteter kopplade till barn bedrivs, får mer 

kunskap om konventionens innehåll, är önskvärt. 
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5. Förslag på åtgärder  

Det pågår ett arbete inom kommunen som bygger på barnkonventionen, kommunen har i sina 

verksamheter, flerårig erfarenhet av att arbeta med konventionen innan den blivit lag. Det 

saknas dock kommunövergripande riktlinjer/policys i Södertälje kring arbetet med att införliva ett 

barnperspektiv baserat på barnkonvention i kommunens processer. Det har inte heller 

genomförts någon kommungemensam utbildningsinsats med fokus på barnkonventionen.  

Övergripande iakttagelser av kartläggningen är att nämnderna behöver analysera det befintliga 

arbetet utifrån barnkonventionen, förstärka med kompetensutveckling och vidta nödvändiga 

åtgärder för att barnkonventionen ska uppfyllas.  

Nedan lämnas ett antal åtgärdsförslag. Åtgärderna ska genomföras under år 2020. Det är varje 

berörd nämnd, kontor och verksamhet som ansvarar för att ta fram en tidsplan för respektive 

åtgärd. Vissa av åtgärderna berör även bolagen. Det kan vara så att andra och mer omfattande 

åtgärder behöver vidtas utöver de åtgärder som föreslås nedan. Det är varje nämnds och bolags 

ansvar att tillförskaffa den kunskap och åtgärda det som krävs för att tillgodose barns rättigheter 

i enlighet med barnrättslagen.  

Kommunstyrelsens kontor bör få ett samordningsansvar för barnrättsfrågorna för att tillsätta en 

arbetsgrupp för att driva på arbetet samt samordna de kommunövergripande åtgärdsförslagen.  
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Förslag på åtgärder för att stärka arbetet med barns rättigheter under 2020 

 Åtgärd Beskrivning Nämnd 

1 Kartläggning av arbetet och 

kunskapen  

För att få en heltäckande bild av hur varje nämnd och respektive verksamheters arbete 

är berörda av barnkonventionen behöver varje kontor genomföra interna kartläggningar 

utifrån de artiklar i barnkonventionen som är relevanta. Även kunskapsnivån om 

barnkonventionen bland chefer och medarbetare behöver kartläggas. En utgångspunkt 

kan vara tillämpningsnycklarna som tagits fram av SKL. Dock kan fler artiklar vara 

relevanta för verksamheterna än de som tas upp där.  

 

Alla nämnder 

2 Plan för kompetenshöjande 

insatser 

Kommunstyrelsen tar fram en plan för utbildningsinsatser med kostnadsberäkningar 

tillsammans med berörda nämnder. Kompetensen om barns rättigheter behöver höjas 

brett inom förvaltningen och bland förtroendevalda i kombination med att de 

verksamheter som kan förväntas bli mest berörda får en fördjupningsutbildning. Om det 

finns en förståelse för vad barnkonventionen innebär för den egna verksamheten blir det 

naturligare att integrera ett barnperspektiv. SKL och Barnombudsmannen har tagit fram 

utbildningsmaterial som går att använda inom kommunen på olika nivåer och inom olika 

yrkesgrupper. Det finns även privata företag som anordnar specialsydda utbildningar för 

vissa yrkeskategorier.  

 

Kommunstyrelsen 

 

 

3 Information som riktar sig till 

barn och unga  

Kommunstyrelsen bör genomföra tillsammans med berörda nämnder en översyn där 

syftet är att ge svar på både hur kommunen kommunicerar med barn och unga i dag och 

hur behoven ser ut. Förstudien bör omfatta utveckling av dels kommunens webbplats, 

dels informationsmaterial som affischer, foldrar, annonser etc. som finns på 

mötesplatser där barn och unga vistas.  

 

Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder  

 

 

Barn och vuxna ska ha kunskap om barnkonventionen och dess innehåll. Ett tillfälle att 

informera vårdnadshavare om att barn har egna rättigheter och vad det innebär för 

vårdnadshavarna skulle kunna vara i samband med föräldramöten, träffar med 

föräldraföreningar eller liknande sammankomster. 

Utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Socialnämnden 

Kultur- och 

fritidsnämnden 
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4 Stärka barns delaktighet i 

beslutsprocessen  

Möjligheten att införa barnkonsekvensanalys i ärendeprocessen för beslut av 

övergripande karaktär bör utredas. Metoden Unga Direkt12  och stödmaterialet Prövning 

av barnets bästa13 är material som kan användas för att samla in barns synpunkter.  

 

Kommunstyrelsen  

Utbildningsnämnden har enligt sitt reglemente ett uppdrag att arbeta med 

ungdomsrådet: ”Nämnden ansvarar för att stödja ungdomsrådet administrativt och 

medverka till att ungdomsrådet ges goda förutsättningar att verka, samt att stödja andra 

valda elevrepresentanter och organ”. Nämnden bör genomföra en förstudie för att utreda 

vilken form som är bäst för ungdomars delaktighet. 

 

Utbildningsnämnden 

En översyn av kommunens barnbokslut bör genomföras så att bokslutet till större del 

hänger samman med folkhälsoprogrammet och de sociala hållbarhetsfrågorna, samt 

inkluderar samtliga kontor och tydligare kan användas som underlag i Mål och 

budgetprocessen.  

 

Kommunstyrelsen 

Möjligheten att använda ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i 

kommunen bör utredas för att kunna få en så heltäckande bild av barn och ungdomars 

levnadsförhållanden som möjligt.  

 

Kommunstyrelsen  

Rutiner och metoder bör tas fram för att säkerställa att barn har möjlighet att lämna 

synpunkter vid planering av den fysiska miljön och som säkerställer att flickor och pojkar 

har samma möjlighet att lämna synpunkter.  

 

Stadsbyggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

                                            
12 https://www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/ 

Unga Direkt - Barnombudsmannen har anpassat och vidareutvecklat en metod för att lyssna till barn och ungdomar som kallas Unga Direkt. Metoden ger dig möjlighet att lyssna 

systematiskt på barn och unga genom att låta dem tala till punkt och utan att lägga hinder i vägen med egna åsikter och värderingar. 
13 https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/provning-av-barnets-basta---slutversion-25-september-2018_ksf_2.pdf 
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Barnrättsperspektivet ska beaktas när nya styrdokument tas fram.  Alla nämnder 

5 Likvärdig tillgång till kultur och 

fritid 

Kultur- och fritidsnämnden tar fram tillsammans med berörda nämnder och bolag en 

plan för hur barn med funktionsnedsättning får likvärdig tillgång (ur samtliga 

tillgänglighetsformer) till kultur- och fritidsaktiviteter som barn utan funktionsnedsättning. 

Kultur- och 

fritidsnämnden  

Omsorgsnämnden 

Telge Fastigheter 

 

6 Skydd mot brott och övergrepp  Rutiner och strukturer som skyddar barn mot övergrepp av vuxna och andra barn i den 

egna verksamheten, till exempel vid olika kulturaktiviteter och i skolan och på förskolan 

ses över och arbetas fram. 

Kultur- och 

fritidsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Socialnämnden 

 

Anställda i kommunen bör ha kunskap om hur och när en orosanmälan görs, särskilt 

personal som möter barn i sitt arbete. Informationen ska ingå som en del av 

introduktionen för nyanställda.  

 

Alla nämnder 

Bolagen 

Förslag på åtgärder för att stärka arbetet med barns rättigheter längre fram 

7 Budget  Förutsättningarna för att ha ett barnrättsperspektiv med i kommunens budget och där all 

budget som går till barn och unga redovisas bör utredas.  

Kommunstyrelsen  

8 Instans för barn  Förutsättningarna för att införa en instans dit varje barn som upplever sig ha fått sina 

rättigheter kränkta kan vända sig bör utredas.  

Kommunstyrelsen  
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Bilaga 1. Implementeringsnycklar 

Styrning 

Det finns ett beslut som är fattat på högsta nivå om att arbeta med barnkonventionen 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

 

x 
   

 

 

Det finns ett beslut om återrapportering av barnrättsarbetet till den politiska nivån 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

x     

Beslutad budget innefattar ett barnrättsperspektiv 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

    x 

Förtroendevalda har fått utbildning om konventionen 

och dess tillämpning i beslutsprocesser 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

    x 

Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor används som underlag för beslut 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

   x  

 

Ledning 
Chefer och medarbetare i hela organisationen har fått utbildning om konventionen 

och tillämpningen i respektive verksamhet 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

    x 
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Förutsättningar ges för att barnets rättigheter diskuteras och problematiseras 

på APT och andra centrala forum på arbetsplatsen 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

   x  

Styrdokument i varje förvaltning/verksamhet innefattar ett barnrättsperspektiv 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

   x  

Det finns nödvändiga arenor för samverkan där barnets rättigheter regelbundet diskuteras? 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

   x  

 

Kunskapsutveckling 

Det erbjuds återkommande utbildningar om konventionen 

och dess tillämpning till hela organisationen 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

    x 

Barnkonsekvensanalyser genomförs i hela organisationen 

när det gäller beslut av övergripande karaktär 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

    x 

Prövning av barnets/barnens bästa görs i alla verksamheter 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

    
X 
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Implementering 

Det finns en strategiskt placerad funktion som har till uppgift att 

driva barnrättsfrågan i hela organisationen 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

    x 

Det finns en instans dit varje barn som upplever sig ha fått sina rättigheter kränkta kan vända 

sig 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

    x 

Det finns strukturer för att inhämta barns synpunkter inför beslut som rör barn på en generell 

nivå 

Ja Ja, delvis 
Det är på gång 

(men inget än) 
Vet inte, osäkert Nej 

    x 
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