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Överenskommelse om medverkan i Regionalt nätverk för
barnets rättigheter, 2020–2023
Bakgrund
Nätverket bildades 2013 med syfte att stärka barns rättigheter. Vid nätverkets start ingick tio
kommuner, Rädda Barnen och Sveriges Elevkårer. Nätverkets syfte har varit att genom olika
insatser i kommunerna skapa en god och långsiktig grund för att ett barnrättsperspektiv ska
vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. Se verksamhetsberättelse för
perioden 2016–2019, bilaga 1.
FN:s barnrättskommittés senaste rekommendationer till Sverige (februari 2015) visar att det
finns brister i arbetet med konventionens artiklar. En grundförutsättning för ett
förbättringsarbete är ett systematiskt och kontinuerligt arbete kring barnets rättigheter.
Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Aktörerna i nätverket ska verka för att
öka kunskapen och ytterligare stärka arbetet kring barns rättigheter och följa den nya
lagstiftningen.
Arbetet utgår ifrån Agenda 2030 och de globala målen som Sverige och Förenta nationerna
har undertecknat.

Samverkansparter
Kommunerna som ingår i nätverket under 2020–2023 är Botkyrka, Haninge, Järfälla,
Nykvarn, Sigtuna, Strängnäs, Sundbyberg och Upplands Väsby. I nätverket deltar även Rädda
Barnen.

Grund för samverkan
Varje kommun och Rädda Barnen beslutar om deltagande i nätverket under fyra år (2020–
2023) utifrån denna överenskommelse. Deltagandet bekräftas genom ett politiskt beslut som
bygger på samverkan och samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. En
gemensam värdegrund är den nya Barnrättslagen och den nationella strategin Strategi för att
stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232).

Syfte med nätverket 2020–2023
Nätverkets arbete syftar till att skapa en långsiktig och hållbar struktur i kommunerna för
Barnrättslagens efterlevnad. Under den kommande perioden kommer nätverket fortsätta
arbetet utifrån olika framgångsfaktorer1. Det sker genom erfarenhetsutbyte och
kompetenshöjande insatser.
Nätverket bidrar till ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete genom att:
1. öka barns och ungdomars inflytande
I nätverkets ”matris” nämns bl.a. följande framgångsfaktorer såsom att förtroendevalda har grundläggande
kunskaper kring barnkonventionen och dess tillämpning i beslutsprocesser, att det finns en strategiskt placerad
funktion med uppgift att driva och samordna barnrättsfrågan i hela organisationen och att det finns
strukturer/rutiner för att barn informeras om barnkonventionen och sina rättigheter.
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2. sprida kunskap om barnkonventionen som lag och dess påverkan på det lokala
perspektivet
3. barnkonventionen får genomslag i den kommunala styrprocessen
4. utveckla, samla och sprida goda exempel, idéer och erfarenheter
5. implementera gemensamma processmått för att mäta resultatet av arbetet
6. att beakta barnets bästa
7. utveckla och förtydliga matrisen samt addera barnets perspektiv i matrisen
8. samarbeta med andra myndigheter, organisationer och föreningar
9. följa upp nätverkets arbete på ett strukturerat sätt och årligen rapportera till respektive
kommunstyrelse.

Överenskommelse
Överenskommelsen gäller för en tidsperiod om fyra år, 2020–2023. Kommunen som
organisation deltar i nätverket genom representation av förtroendevalda och tjänstepersoner.
Kommunerna/aktörernas medverkan innebär att:










en gemensam verksamhetsplan tas fram och följs upp med en verksamhetsberättelse
kommunen utser en förtroendevald och en ersättare på kommunstyrelsenivå, eller med mandat
från kommunstyrelsen, som ska representera kommunen som helhet vid nätverksmöten. De ska
driva och säkerställa att arbetet med barnets bästa får genomslag lokalt.
kommunen utser en tjänsteperson samt en ersättare som inom ramen för sin tjänst får i uppdrag att
aktivt medverka i nätverkets arbete.
Rädda Barnen utser en representant som inom ramen för sitt uppdrag i Rädda Barnens verksamhet
aktivt medverkar och deltar i nätverkets arbete.
lokal samordning av barnrättsarbetet ska ske i nära samverkan mellan kommunstyrelsens
ordförande, ansvariga förtroendevalda, kommundirektör/biträdande kommundirektör och utsedd
tjänsteperson.
samordning sker enligt en EU-modell, vilket innebär ett trepartssystem med huvudsamordning av
den som är värd för nätverksmötet, där den efterlämnade värden och den kommande värden deltar.
regionala nätverket träffas för nätverksmöten minst två gånger per år. Övriga möten kan
exempelvis vara utbildningar och seminarium
kommunen/aktörer står för egna kostnader (kost och resa) som uppstår när nätverket möts samt de
kostnader som uppstår vid värdskap
kostnader vid gemensamma utbildningar, föreläsningar etc. bekostas av respektive aktör.

………………………
(ort)

……………
(datum)

................................................................

………………………
(ort)

……………
(datum)

................................................................

2 (2)

