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Syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att 
Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv 
genomsyrar Älmhults kommuns verksamheter. Med 
barnperspektiv avses ett synsätt där barnets bästa och 
barnets rättigheter är ledande i planering, beslut och 
utförande på alla nivåer i organisationen. 

Målgrupp är politiker och medarbetare inom Älmhults 
kommun. För att bedriva ett hållbart och framgångsrikt 
barnrättsarbete behöver kommunen arbeta såväl 
strategiskt som långsiktigt. Denna policy och tillhörande 
verksamhetsplan är en viktig komponent i det arbetet 
och fungerar som ett styrdokument där alla verksamheter 
har ett ansvar för att tillämpa barnkonventionen inom 
ramen för sitt uppdrag.

Bakgrund
Kommunens ledningsgrupp beslutade i början 
av 2020 att utarbeta en modell för att förverkliga 
Barnkonventionen inom samtliga förvaltningar i Älmhults 
kommun. Utgångspunkten var att säkerställa att de 
beslut som fattas inom kommunen är barnrättsbaserade 
och lever upp till barnkonventionen.

 

Politiker och tjänstemän ska ha god kunskap om barnets 
rättigheter och Barnkonventionen för att kunna tillämpa 
den. Kunskapsnivån ska vara på sådan nivå att den 
skapar förutsättningar för att arbeta aktivt med barnets 
rättigheter i verksamheterna. Medarbetare som direkt 
och indirekt arbetar med barn och unga ska ha ingående 
kunskaper om barnets rättigheter och förutsättningar för 
att omsätta sina kunskaper i konkret handling.

Uppföljning
Policyn gäller från det datum kommunfullmäktige antar 
den och löper sedan vidare tills annat beslut fattas. 
Policyn ska utvärderas varje år och revideras vid behov. 
Arbetet formuleras i kommunens verksamhetsplan. 
Uppföljning sker i ett barnbokslut som del av kommunens 
årsredovisning. 
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Policyn omfattar samtliga kommunala verksamheter 
i Älmhults kommun, både den politiska 
organisationen, kommunens förvaltningar och bolag. 
Kommunchefsgruppen har det övergripande ansvaret 
för att säkerställa att barnrättsarbetet genomförs och 
följs upp. Varje chef har ansvar för att verksamheterna 
ges förutsättningar att arbeta barnrättsbaserat, 
vilket inkluderar medarbetarnas kunskap om 
barnkonventionen, barnrättsbaserade arbetsmetoder 
och former för barns delaktighet. Varje medarbetare har 
ansvar för att omsätta det barnrättsbaserade arbetet i 
praktiken i sitt arbete med och för barn.

Politisk nivå 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 
-  uppdrag utförs i linje med budget och policy 
-  uppdrag säkerställs genom att tillföra de resurser   
 som krävs för genomförande 
- besluta om policy samt om förändringar i policyn 

Förvaltnings- & bolagsnivå
Kommunchefsgruppen ansvarar för att: 
-  uppdrag och tilldelade resurser fördelas till 
 kommunens verksamheter 
-  förutsättningar skapas så att verksamheterna har 
 möjlighet att arbeta i linje med policyn och   
 verksamhetsplanen
-  erfarenheter och utvecklingsbehov inom barnrätts- 
 området återkopplas till den politiska ledningen 

Förvaltnings- & bolagschef ansvarar för att: 
-  utser en barnrättsperson per förvaltning/bolag att ingå  
    i kommunens interna barnrättsnätverk
-  förutsättningar skapas för verksamhetens barnrätts-
 person kan utföra sitt uppdrag
-  synliggöra och säkerställa att barnets rättigheter och  
 barnperspektivet beaktas och formuleras i 
 verksamhetsplanering och uppföljning 

Barnrättsperson ansvarar för att:
-  synliggöra och driva utvecklingsområden om barnets  
 rättigheter i verksamheten
-  ingå i kommunens interna barnrättsnätverk

Barnrättsnätverkets grupp ansvarar för att:
- övergripande ansvar för att utveckla kommunens   
    barnrättsarbete 
- synliggöra och driva utvecklingsområden om barnets  
 rättigheter i verksamheten
-  minst två gånger per år samlas och driva Älmhults  
 interna barnrättsnätverk 
-  ingå i externa barnrättsnätverk, till exempel SKR:s 
 nationella nätverk

 

Organisation, genomförande och ansvar
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Mål och delmål
Det övergripande målet för policyn är att skapa en 
struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett 
strategiskt och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka 
barns möjligheter att vara delaktiga i frågor som berör 
dem.
Policyn är indelad i tre delmål:
1. Ökad kunskap i organisationen kring    
     barnkonventionen och dess tillämpning.
2. Barn är delaktiga i beslut som berör dem
3. Det fi nns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut 
     som fattas

Aktiviteter
För att nå upp till delmålen har ett antal aktiviteter valts 
ut. Varje aktivitet beskriver kort vad det rör sig om, vem 
som har det övergripande ansvaret och hur aktiviteten 
ska genomföras. Aktiviteterna är kopplade till hur 
delmålen ska uppfyllas. Aktiviteterna fi nns beskrivna i 
Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults 
kommun. 
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Defi nitioner 

Barn Personer 0-18 år
Barnperspektiv innebär att en vuxen så långt som 
möjligt sätter sig in i ett barns situation och försöker 
se till barnets bästa. Det handlar också om att göra sitt 
bästa för att förstå och respektera barns erfarenheter, 
upplevelser, uppfattningar och handlingar. 
Barnets perspektiv är det enskilda barnets åsikter, 
tankar och föreställningar om sin livssituation och de 
sammanhang hen befi nner sig i. Barnets perspektiv 
innebär att barnet självt blir lyssnat på och att det utifrån 
ålder och mognad ges möjlighet att få bidra med sina 
erfarenheter, synpunkter och förslag. Om det av speciella 
skäl inte är möjligt att göra detta, är det viktigt att hämta 
barnets åsikter i efterhand. 
Barnrättsperspektiv innebär att vid varje beslut eller 
åtgärd som rör barn beakta, att dess rättigheter tas 
tillvara som barnets bästa, likvärdighetsprincipen, 
barnets synpunkter, barnets rätt att leva och utvecklas 
utifrån sina egna förutsättningar och behov, barnets 
intresse på kort och lång sikt och att tillräckliga resurser 
avsätts. 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, en metod att 
bedöma ett enskilt barns bästa, en grupp barns bästa 
eller barns bästa i allmänhet med utgångspunkt i 
en specifi k åtgärd eller frågeställning. Syftet med ett 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag är att få ett allsidigt 
beslutsunderlag.



8


