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Haninge kommun intensifierar arbetet 

med barnkonventionen

Haninge kommun och dess verksamheter har sedan lång tid tillbaka arbetat utifrån 

barnkonventionen. I samband med att barnkonventionen blir svensk lag har 

kommunstyrelsen i mål och budget år 2017–2018 beslutat att särskilda insatser ska 

göras för att intensifiera arbetet och säkerställa en implementering av 

barnkonventionen som genomsyrar hela kommunen.

Projektplanen för projektet ”Implementering av barnkonventionen i Haninge kommun” 

antogs av kommundirektörens ledningsgrupp 2019-02-26. En barnrättsgrupp har 

tidigare skapats med representanter från flera förvaltningar och bolag.

Barnrättsgruppen träffas kontinuerligt under år 2019 för att driva på och samordna 

arbetet med implementeringen av barnkonventionen i Haninge kommun. Exempel på 

resultat från barngruppensarbete är; internt och externt informationsmaterial, 

utbildningsmaterial för kommunens tjänstemän, samverkansaktiviteter m.m.



FN:s konvention om barns rättigheter

FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, antogs 20 november 1989. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder 

har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som inte 

ratificerat barnkonventionen. Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn upp 

till 18 år har samma rättigheter. 

Barnkonventionen består av fyra grundprinciper som genomsyrar hela 

barnkonventionen. Barns bästa och barns rätt till inflytande är två av 

grundprinciperna. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får 

diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling. 

Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får 

sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat 

är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på 

bästa sätt.



Fyra grundprinciper 

genomsyrar barnkonventionen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 6

Artikel 12

Varje barn har samma rättigheter och lika värde

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Varje barn har rätt till liv och utveckling

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Källa: Barnombudsmannen, UNICEF Sverige



Artikel 2: Varje barn har 
samma rättigheter och lika 
värde

1. Konventionsstaterna skall respektera och 
tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 
rättigheter som anges i denna konvention utan 
åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 
föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, 
språk, religion, politiska eller annan åskådning, 
nationella, etniska eller sociala ursprung, 
egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot 
alla former av diskriminering eller bestraffning på 
grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 
familjemedlemmars ställning, verksamhet, 
uttryckta åsikter eller tro.
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Artikel 3: Barnets bästa ska 
beaktas vid alla beslut som 
rör barn

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 
offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller 
lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 
främsta rummet.

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet 
sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för 
dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och 
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, 
vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt 
ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla 
lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

3. Konventionsstaterna skall säkerställa att 
institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för 
vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga 
myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller 
säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet 
samt behörig tillsyn.
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Artikel 6: Varje barn har rätt 
till liv och utveckling

1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har 
en inneboende rätt till livet.

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin 
förmåga säkerställa barnets överlevnad och 
utveckling.



Artikel 12: Varje barn har 
rätt att uttrycka sin mening 
och få den respekterad

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn 

som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid 

barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad.

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas 

möjlighet att höras, antingen direkt eller genom 

företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt 

som är förenligt med den nationella lagstiftningens.
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Barnkonventionens väg mot svensk lag 

November 

1989
FN:s konvention 

om barns 

rättigheter, 

barnkonventionen, 

antogs. 

Februari 2016
Barnrättsutredning

en lämnade över 

betänkandet 

Barnkonventionen 

blir svensk lag 

(SOU 2016:19).

1 jan 2020
Barnkonventionen 

är svensk lag. 

Mars 2013
Särskild utredning 

tillsattes för att 

kartlägga 

tillämpningen av 

lagar och andra 

föreskrifter 

stämmer överens 

med 

barnkonventionen. 

Juni 2018 
Riksdagen röstade för regeringens 

förslag att göra barnkonventionen 

till svensk lag. Beslutet innebär att 

domstolar och rättstillämpare ska 

beakta de rättigheter som följer av 

barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid 

avvägningar och bedömningar som 

görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En 

inkorporering av barnkonventionen 

bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter och är ett sätt att skapa 

ett mer barnrättsbaserat synsätt i 

all offentlig verksamhet. 



Vill du veta mer?

På länkarna nedan kan du läsa och lära dig mer om barnkonventionen. 

• Stödmaterial från SKL: 

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

.106.html

• Stödmaterial från Barnombudsmannen:

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-

nedladdning/publikationer/barnkonv_lattlastweb-2014.pdf

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/

• Stödmaterial från UNICEF Sverige:

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/vad-betyder-det-att-barnkonventionen-blir-

svensk-lag

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/barnkonv_lattlastweb-2014.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/vad-betyder-det-att-barnkonventionen-blir-svensk-lag


Foto: mostphotos G Baldrocco


