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1

Inledning

Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Den 10 december 1948
antogs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av FN:s
generalförsamling. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och
envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda
fria och lika i värde och rättigheter. Barn är inte små vuxna och fick därför ett extra
skydd i barnkonventionen, som är bestämmelser om barns rättigheter.
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och innehåller 54 artiklar
som slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Dessa artiklar belyser
barnets skydd och påverkansmöjligheter på olika sätt. Alla 54 artiklar är lika viktiga
och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande artiklar (artikel 2, 3, 6, 12) i
barnkonventionen som är vägledande för hur helheten ska tolkas.
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ratificerades i Sveriges
riksdag 1990. Sverige har sedan ratificeringen varit folkrättsligt bundna att följa
barnkonventionen. Haninge kommun har sedan många år tillbaka arbetat med barns
rättigheter.
I Haninge är andelen barn större än i länet och riket i stort. Strategin för att stärka
barns rättigheter är kommunens utgångspunkt för att tillämpa lagen och
sammanfattar kommunens ambitioner kring arbete med barn i Haninge kommun.
Strategin syftar till att stärka barnets rättigheter inom alla berörda områden och
verksamheter inom kommunen.

2

Framtidsbild

Kommunens framtidsbild är att alla barn har rätt till ett bra liv under trygga
förhållanden. Detta främjar utveckling och en god livskvalitet. Barnets bästa är i fokus
och genomsyrar Haninge kommuns samtliga verksamheter. Haninge kommun
involverar och lyssnar på barn i frågor som rör dem.
Information och budskap till barn, unga och vuxna ska utformas på ett sätt som
främjar kunskapen om och förståelsen för barns rättigheter.

Sid

4 (6)

Barn, unga och vuxna har kunskap om barns rättigheter och kännedom om stöd och
hjälp som kommunen kan erbjuda.

3

Inriktning

En del i samhällsbyggandet är att värna trygghet och framtidstro för barn och
förbereda dem för ett gott och framgångsrikt liv i kommunen. Med ett gemensamt
förhållningssätt utgår Haninge kommuns arbete med att stärka barns rättigheter från
barnkonventionens fyra grundläggande artiklar:

3.1 Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)
Alla barn i Haninge kommun har samma rättigheter oavsett barnets,dess föräldrars
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsvariation,
etnisk tillhörighet eller ställning i övrigt. Det innebär att kommunen vidtar åtgärder
för att säkerställa att det inte förekommer någon form av diskriminering.

3.2 Barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn (artikel 3)
Kommunens verksamheter ska vid alla åtgärder som rör barn i första hand beakta vad
som bedöms vara barnets bästa. Det innebär att kommunen vidtar åtgärder för att
fastställa vad som är barnets bästa vid alla åtgärder som bedöms beröra barn.

3.3 Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)
Barns liv och vardag finns i hemmet, skolan och fritiden och ses ur ett
helhetsperspektiv. Det innebär för kommunens verksamheter att arbeta så väl med det
främjande som med förebyggande insatser för en trygg uppväxt, god skolgång och
välfärd så att alla barn i Haninge kan utvecklas.
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3.4 Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och de ska tillmätas betydelse (artikel
12)
Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och att de ska tillmätas betydelse i sådant som
rör dem. I Haninge kommun ges möjlighet för barn, som är i stånd att bilda egna
åsikter, möjlighet att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

4

Genomförande

Strategin bygger på att samtliga nämnder och bolag ansvarar för att det finns kunskap
och förståelse för barns rättigheter i den egna organisationen. Förståelse och kunskap
i att möta barns rättigheter och behov ökar förutsättningarna för varje barns rätt till
ett bra liv. Kommunens gemensamma ansvar vilar på ett kunskapsbaserat utförande i
alla verksamheter som rör barn.
De åtgärder som genomförs utifrån strategin kommer att se olika ut för olika aktörer
inom kommunen och förändras i takt med samhällsutvecklingen,
omvärldsförändringar och kunskapen om barns levnadsvillkor.

4.1 Ett gemensamt arbetssätt
Kommunens verksamheter samverkar vid åtgärder som rör barn för att placera barns
bästa i ett helhetsperspektiv. Kommunens förvaltningar och bolag äger genom sina
verksamheter själva ansvaret för samordning och förankring inom respektive
verksamhet. Genom att arbeta koncernövergripande ökar möjligheten till synergier
och samverkan för frågor som rör barn. Ett koncernövergripande arbete bidrar till
informationsutbyte av pågående och planerade aktiviteter som rör barn. Diskussion
om gemensamma frågor och områden där det finns behov av ett tätare samarbete
mellan förvaltningar och bolag kan tas upp i det koncernövergripande arbetet.

4.2 Beslut grundas på god kunskap
Alla insatser och beslut som rör barn vilar, vid behov, på forskning, fakta och
beprövade erfarenheter. En övergripande nulägesbeskrivning av situationen för
kommunens barn genomförs regelbundet för att ge en samlad bild som underlag för
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beslut. Kommunen medverkar i regionala och nationella nätverk/partnerskap och är
uppdaterad i nationella ungdomspolitiska frågor.

4.3 Barn är delaktiga
Det finns strukturer i kommunen där barn engageras, involveras och lyssnas på i
frågor som är viktiga för dem. Barn ges möjlighet att vara delaktiga i frågor i
kommunen som rör dem för att kunna bidra med sina perspektiv, ha möjlighet att
komma med förslag och påverka beslutsprocesser. Kommunens samtliga förvaltningar
och bolag ansvarar för att skapa och vidareutveckla verksamhetsnära metoder för att
lyssna på barn och göra dem delaktiga.

4.4 Prövning av barns bästa
En prövning av barn/barnets bästa görs inför åtgärder och beslut som rör barn. Hur
pass omfattande en prövning ska vara beror på vad frågan handlar om. Vad som
bedöms vara bäst för ett barn eller olika grupper av barn ska redovisas i
beslutsunderlag och barns åsikter och rättigheter ska beaktas. Om barns/barnets bästa
inte kan tillgodoses för att andra aspekter väger tyngre, ska detta motiveras och
kompensatoriska åtgärder övervägas.

4.5 Uppföljning sker kontinuerligt
Strategin kommer att ses över för att säkerställa att den bidrar till att stärka barnets
rättigheter i Haninge kommun. Uppföljningen görs som en del av det systematiska
kvalitetsarbetet. Det innebär att uppföljning, analyser och förbättringar görs
kontinuerligt i respektive förvaltning och bolag. Resultaten kan återrapporteras i
kvalitetsberättelser. En uppföljning av strategin kommer att ske kontinuerligt.

