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Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 januari 2014 § 12 att kommunen 
skall arbeta utifrån Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och 
nationell ungdomspolitik. Vidare beslutades uppdra åt bildningschef Anders Nordlund 
att utarbeta en handlingsplan för arbetet utifrån Förenta Nationernas konvention om 
barnets rättigheter och följa upp implementeringen i kommunen samt i samband med 
detta genomföra en översyn av det ungdomspolitiska programmet. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till handlingsplan för 
implementering av Förenta Nationernas barnkonvention. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag 
till handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention. 
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att samtliga kallelser och kungörelser till 
politiska sammanträden i kommunen skall kompletteras med texten "Tänk på 
barnperspektivet". Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att barnbokslut för 
kommunen skall upprättas vaije år. 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, efter genomförda redaktionella 
ändringar av handlingsplanen, anta föreliggande förslag från bildnings- och sociala 
utskottet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Bos§ 69 Dnr KS 0132/2016 

Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas 
barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 januari 2014 § 12 att 
kommunen skall arbeta utifrån Förenta Nationernas konvention om barnets 
rättigheter och nationell ungdomspolitik. Vidare beslutades uppdra åt bildningschef 
Anders Nordlund att utarbeta en handlingsplan för arbetet utifrån Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättigheter och följa upp implementeringen i 
kommunen samt i samband med detta genomföra en översyn av det 
ungdomspolitiska programmet. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till handlingsplan för 
implementering av Förenta Nationernas barnkonvention. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag 
till handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention. 
Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att samtliga kallelser och kungörelser till 
politiska sammanträden i kommunen skall kompletteras med texten "Tänk på 
barnperspektivet". Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att barnbokslut för 
konununen skall upprättas varje år. 

Utdrags bestyrkande 
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Bildnings- och sociala utskottet 

Förslag till handlingsplan för implementering av 

Barnkonventionen inom Ljusnarsbergs kommun 

Bakgrund 

Barnkonventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling och ratificerades av Sverige, som ett 
av de första länderna i världen, redan 1990. Sverige har därmed lovat att följa 
barnkonventionen även om konventionen ännu inte har upphöjts till lag. I dag pekar mycket på 
att konventionen kan komma att upphöjas till lag inom en inte alltför lång framtid. 

Kommunstyrelsen beslutade ijanuari 2014 (dnr KS 032/2014) att Ljusnarsbergs kommun ska 
arbeta utifrån Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (FN:s barnkonvention) 
och nationell ungdomspolitik. Bildningschefen fick uppdraget att arbeta fram en handlingsplan 
för detta arbete, följa upp implementeringen av densamma samt att parallellt göra en översyn av 
nuvarande ungdomspolitiskt program (fastställt av kommunfullmäktige 2006-02-09). 

Undertecknad har arbetat fram ett förslag till handlingsplan för implementering av 
Barnkonventionen inom kommunens verksamheter vilken redovisas nedan. Under arbetet har 
en informationsdag för kommunstyrelse och enhetschefer genomförts under 2015. Arbetet med 
att revidera det ungdomspolitiska handlingsprogrammet har påbörjats. Inriktningen är att detta 
ska ske i nära samverkan med barn och ungdomar i kommunen och att Kommunfullmäktige 
under 2017 ska kunna anta ett nytt barn- och ungdoms politiskt handlingsprogram. 

Inledning 

Barn och unga utgör en stor del av vårt samhälle och är viktiga för vår samhällsutveckling och 
framtid . I Ljusnarsbergs kommun bor cirka 840 barn och unga 0-1 8 år, vilket motsvarar I 7, I 
procent av kommunens befolkning1

• Syftet med denna handlingsplan är att lägga grunden för 
ett långsiktigt hållbart fokus på barnets bästa i kommunens verksamheter. Uppdraget gällande 
kommunalt barnrättsarbete från statens sida är tydligt. Kommunerna ska stärka barns rättigheter 
både på styrningsnivå och på verksamhetsnivå i enlighet med barnkonventionen. Direktivet till 
barnkonventionsarbetet är konkretiserat i regeringens strategi för all stärka barnets rättigheter i 

Sverige (20 I 0). Det är mycket tydligt vad vi är ålagda att göra som kommunal aktör, men inte 
hur vi ska arbeta med barnets rättigheter. 

Utgångspunkter 

Denna handlingsplan tar utgångspunkt två dokument som är av vikt för arbetet med barnets 
rättigheter och det kommunala arbetet i Ljusnarsbergs kommun: 

• Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). 

• Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 

1 Barn och unga i åldrarna 0-18 år, folkmängd I november 2015 (SCB, Befolkningsstatistik). 



2.1 Barnkonventionen 

Barnkonventionen inkluderar alla typer av mänskliga rättigheter: politiska, medborgerliga, 
sociala, kulturella och ekonomiska. De utgör tillsammans en helhet utan att någon prioritering. 
Konventionen sätter barnen i centrum på ett grundläggande sätt och lyfter upp barnet både som 
skyddsbehövande och som medborgare och aktör i samhället. Vuxna har ett särskilt ansvar att 
skydda barn och unga samtidigt som barn och unga också har en medborgerlig rätt att utrycka 
sina åsikter och att påverka sitt liv utifrån sin ålder och mognad. 

Fyra huvudprinciper 

Fyra av artiklarna har identifierats av FN:s barnrättskommitte som särskilt viktiga när det gäller 
tolkningen av konventionen. De kallas de fyra huvudprinciperna och uttrycker kärnan av 
barnets rättigheter. 

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 
Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 
Artikel 6: Va1je barn har en inneboende rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln 
handlar om barnets fysiska hälsa men också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala 
utvecklingen. 

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som rör 
honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

2.2 Nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 

Riksdagen antog 20 I O en nationell Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 
2009/10:232) som syftar till att stärka barnets rättigheter inom alla berörda områden på statlig 
och kommunal nivå. Strategin består av nio principer som uttrycker grundläggande 
förutsättningar för att för att stärka genomförandet av 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. 

• Beslut och åtgärder som rör barn ska fö ljas upp och utvärderas utifrån ett 
barnrättsperspektiv. 

Insatser som genomförs utifrån strategin kommer se olika ut för olika verksamheter och aktörer 
men avsikten är att den ska fungera som utgångspunkt för offentliga verksamheter som på 
statlig och kommunal nivå ska säkerställa barnets rättigheter. 



Mål och syfte med kommunens handlingsplan 

Handlingsplanens syfte är att i linje med regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i 

Sverige (20 I 0) fokusera på beslut och åtgärder i kommunala beslutsprocesser och 
verksamheter. På längre sikt syftar detta arbete till att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. 
Vi ska i de beslut och åtgärder inom kommunen som rör barn utgå ifrån barnets bästa samt 
rätten till delaktighet och likabehandling- i enlighet med barnkonventionen. 

Det övergripande målet är att alla barn i Ljusnarsbergs kommun skall ha god hälsa, framtidstro 
och inflytande över frågor som rör dem och deras vardag. 

lnriktningsmål 

Allmänna utgångspunkter 

• Utskott och nämnder i Ljusnarsbergs kommun har ett gemensamt ansvar och ska 
samverka för att förverkliga barnkonventionens intentioner i samband med åtgärder och 
beslut som rör barn och ungdomar. 

• All personal inom Ljusnarsbergs kommun ansvarar för att barnkonventionen följs inom 
kommunens verksamheter i frågor som rör barn och unga. 

• Bildnings- och sociala utskottet ansvarar för implementering och uppföljning av 
barnkonventionsarbetet. 

Principen om att alla barn har samma rättigheter 

• Alla barn och ungdomar i Ljusnarsberg skall ha samma rättigheter och lika värde 

Principen om att barnets bästa ska sättas i främsta rummet 

• Vid de kommunala beslut som på något sätt berör barn i kommunen ska 
barnperspektivet beaktas 

• Alla barn och ungdomar i Ljusnarsberg ska kunna lita på att varje vuxen som de möter 
inom kommunens verksamheter fullgör sin anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen 

Principen om rätten till liv och utveckling 

• Alla barn och ungdomar i Ljusnarsberg har rätt till ett värd igt liv och god självkänsla 

• Alla barn och ungdomar i Ljusnarsberg har rätt till en god fys isk och psykisk 
utveckling 

Principen om rätten att uttrycka sina åsikter 

• Alla barn och ungdomar i Ljusnarsberg har rätt att komma ti ll tals, vara delaktiga och 
deras åsikter ska beaktas i förhållande till ålder och mognad 



Syfte 

Denna handlingsplan syftar till att beskriva hur arbetet med barnets rättigheter ska omsättas i 
kommunens verksamheter. I handlingsplanen hittar du prioriterade insatser, ansvariga för 
desamma samt hur insatserna ska fö ljas upp. 

3. Prioriterade områden 

Man kan identifiera fem prioriterade områden, som är avgörande för att barns rättigheter enligt 
konventionen ska tillgodoses i Ljusnarsbergs kommun. 

1. God kunskap om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter hos anställda, 
fö11roendevalda samt hos barn och föräldrar i Ljusnarsbergs kommun 

2. Beslutsfattare och anställda beaktar barnperspektivet och omsätter rättigheterna inom 
alla beslut och uppdrag samt i det dagliga arbetet 

3. Barns ges delaktighet och inflytande i frågor som berör dem. 

4. Barns rättigheter ska stärkas genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter. 

5. Barns hälsa ses som ett prioriterat område. 

1. God kunskap om FNs konvention om barnets rättigheter hos anställda, 
förtroendevalda samt barn och föräldrar i Ljusnarsbergs kommun 

INSATS ANSVARIGA 

1.1 Fullmäktiges ledamöter ska i inledningen av vatje ny Kommunfullmäktiges 
mandat-period få information om barnets rättigheter och få ordförande 
kunskap om konventionens krav på kommunens uppdrag och 
verksamheter. 

1.2 Före utgången av 2016 ska de verksamhetschefer som på Kommunchef 
något sätt kan antas vara berörda genomgå utbildning om 
barnets rättigheter och få kunskap om barnkonventionens krav 
på kommunens uppdrag och verksamheter. 

1.3 Anställda som arbetar med barn ska genomgå utbildning Enhetschefer 
om barnets rättigheter och få kunskap om barnkonventionens 
krav på kommunens uppdrag och verksamheter. 

1.4 Insatser för kunskap till barn. Insatser görs inom Förskolechef, rektor 
förskola, skola och fritidsverksamhet för att informera barn 
och ungdomar om innebörden i FN:s barnkonvention. 

1.5 Insatser för kunskap till föräldrar. Förskolechef, rektor, 
Föräldrar ska informeras om barns rättigheter enligt IFO-chef 
konventionen. 



2. Beslutsfattare och anställda beaktar barnperspektivet och omsätter 
rättigheterna inom alla beslut och uppdrag samt i det dagliga arbetet 
INSATS ANSVARIGA 

2.1 Barnets rättigheter ska beaktas vid beredning av ärenden Socialchef, Bildningschef, 
inför politiska beslut. Kommunens checklista kan användas för Kommunchef 
att dokumentera processen. Vid större organisatoriska 
förändringar som berör barn skall en barnkonsekvensanalys 
göras och redovisas inför beslutet. 

3. Barn och ungas delaktighet och inflytande 
INSATS ANSVARIGA 

3.1 Inom de verksamheter som berör barns vardag finns Enhetschefer 
dokumenterade strukturer för hur barn skall kunna göra sina 
röster hörda. 

4. Barns och ungas rättigheter ska stärkas genom samverkan över 
förvaltningsgränser 

Flera politik- och verksamhetsområden är involverade i arbetet med barn och unga och genom 
en god samverkan över verksamhetsgränser ska barns och ungas rättigheter stärkas. Det kan 
röra samverkan i individärenden gällande exempelvis barn med särskilda behov men även i 
frågor som berör hela eller delar av grupper med barn och unga, till exempel i planering av 
utemiljöer, utbud av kulturaktiviteter osv. Denna samverkan ska ta sin utgångspunkt i barnets 
behov, rättigheter och intressen. 

INSATS ANSVARIGA 

4.1 Kommunens olika verksamheter ska samverka i frågor där Enhetschefer 
detta krävs för att säkerställa barns behov och rättigheter. 

4.2 Kommunen ska sträva efter att ha en god samverkan med Verksamhetschefer 
övriga berörda aktörer, t.ex. Region Örebro Län, för att 
säkerställa barns behov och rättigheter. 

5. Barns och ungas hälsa 

INSATS 

5.1 För att stärka barns hälsa ska kommunen använda ett Bildningschefen 
hälsofrämjande arbetssätt i sitt barn- och elevhälsoarbete. 

5.2 För att stärka barns hälsa ska kommunen ha en väl utbyggd Bildningschefen 
barn- och elevhälsa 



4. Uppföljning 

Vaije utskott och nämnd har ansvar för att uppfylla de delar av handlingsplanen som berör den 
egna verksamheten. Uppföljning och insatser som genomförs inom ramen för respektive 
utskott/styrelse redovisas i utskottens/nämndens årliga verksamhetsuppföljning. 

För att få en bild över hur kommunens arbete med barnrättsfrågor framskrider bör ett 
barnbokslut upprättas vai1 annat år, med sta11 vid utgången av 2017. Bokslutet utgör en bilaga 
till kommunens årsbokslut och är Kommunfullmäktiges verktyg för att följa upp 
implementeringen av barnrättsfrågorna i kommunen. Bildnings- och sociala utskottet har 
ansvaret för sammanställningen bokslutet, men alla kommunens verksamheter är skyldiga att 
bidra med sina resultat. 

I bokslutet redovisas gjorda insatser utifrån handlingsplanen under perioden utifrån en färdig 
mall. Där redovisas även övriga resultat som rör barns situation i kommunen och hur dessa har 
utvecklats under perioden. 

5. Revidering 

Handlingsplanen gäller med en periodicitet om 5 år dock längst till och med december 2020. 

Ansvarig för revidering är bildningschefen. 
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om revidering i denna handlingsplan. 

6. Definitioner 

Barn - enligt barnkonventionen är va1je människa under 18 år barn. 

Barnets perspektiv - får vi när vi frågar barnen själva. Barnets perspektiv är det enskilda 
barnets tankar, föreställningar och åsikter. 

Barnperspektiv - har vi vuxna när vi tar hänsyn till vad våra beslut får för konsekvenser för 
barn. 

Barnrättsperspektiv - tar vi när vi genom våra beslut skyddar de mänskliga rättigheter som 
barn har. 

Bilaga: 

Barncheck! ista 
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Ba rnch ecklista 

Ärende 

1. Påverkar beslutet barn? 

0 Ja D Nej 

Förklara oavsett svar! 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 

0 Ja D Nej 

Förklara oavsett svar! 

3. Hur har barns bästa beaktats? 

4. Beskriv eventuella intressekonflikter 

Bilaga I 



Anvisningar till barnchecklista 

I Barnets rättigheter ska beaktas vid beredning av ärenden inför politiska beslut. I 
beslutsunderlag för större organisatoriska försändringar skall det tydligt framgå om beslutet rör 
barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna kommungemensamma 
checklista är ett stöd för arbetet. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och 
bifogas ärenden till nämnd. 

1. Påverkar beslutet barn? 

Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en 
bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de 
berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få 
konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska checklistan 
fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig budget och 
förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn och/eller kan 
få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer omfattande arbete och 
analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg: 

2. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 

Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att 
de berörs av (a1tikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn fått 
möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns åsikter 
kan fås genom personlig kontakt med barn där de är. De kan också fås genom frågeformulär 
eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära barn kan agera 
ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från undersökningar och 
forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina åsikter ska de få 
uppföljning. 

3. Hur har barns bästa beaktats? 

Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3). Barn har 
fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. 
Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller 
andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina 
egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns 
fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, 
samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 
1997:11 6 kap 6. 

4. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser 
för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. 
Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för 
andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas. 




