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Handlingsplan för barnkonventionen 2022–2023 

Syfte 

Handlingsplanens syfte är att stärka barns rättigheter och förbättra barns levnadsvillkor.  

Handlingsplanen är till för att skapa en struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett 

strategiskt barnrättsarbete. Med barn avses alla människor som är mellan 0-18 år. 

Ett barnrättsperspektiv ska genomsyra kommunens samtliga verksamheter och på alla nivåer i 

organisationen. Barnrättsperspektivet ska vara en självklarhet vid beslut och åtgärder som rör 

barn. Barns bästa ska sättas i centrum och barn ska erbjudas ökad delaktighet.  

Målgrupp 

Alla anställda i Svedala kommun och förtroendevalda. 

Barnkonventionen 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen består av 54 artiklar 

och det är konventionsartiklarna i sin helhet och var för sig som är lag. Artiklarna är inarbetade 

i befintlig lagstiftning.  

Barnkonventionens fyra grundprinciper utgör grunden i allt arbete som berör barn.  

• Artikel 2. Lika värde och icke-diskriminering 

• Artikel 3. Barns bästa i främsta rummet 

• Artikel 6. Rätt till liv och utveckling 

• Artikel 12. Barns rätt till delaktighet.   

Förutsättningar och framgångsfaktorer 

För att bedriva ett framgångsrikt barnrättsarbete arbetar vi strategiskt och långsiktigt och har 

en plan för arbetet som efterlevs och följs upp.  

Grundläggande strukturer 

Förankring och engagemang hos ledning och personal med målet att få hela organisationen 

att arbeta mot samma mål.  

• Ska avsätta tid för förankringsprocessen. 

• Ska skapa förutsättningar för arbetet med barnkonventionen. 

  



4(5) 

Ks Dnr: 2020-2   

 

God kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter är en förutsättning för att kunna 

användas som underlag vid verksamhetsplanering och inför beslut. 

• Ska använda barnchecklista och/eller BKA, barnkonsekvensanalys. 

• Viktigt med utbildning och erfarenhetsutbyte.   

Genom att utgå från befintliga arbetsprocesser används de resurser som organisationen 

redan har. 

• Viktigt att identifiera aktiviteter och rutiner. 

• Viktigt med formaliserad rapportering i varje nämnds årsrapport.  

Samverkan, erfarenhetsöverföring och kunskapsutbyte mellan verksamheter är viktigt för att 

skapa en helhetssyn kring barnets rättigheter. Det övergripande arbetet förstärks.  

Handlingsplan 2022-2023 

 

För att efterleva barnkonventionen som lag och därigenom stärka barnrättsperspektivet i 

kommunens verksamheter och bolag har en handlingsplan tagits fram som stöd till 

verksamheternas implementering. 

Aktiviteter 2022 

1. Förtroendevalda och anställda ges grundläggande kunskap i barnkonventionen för att 

kunna efterleva och tillämpa barnkonventionen. 

 

2. Kommunstyrelsen upprättar en webbsida för barnkonventionen på intranätet, med förslag 

på utbildningar, litteratur och barnchecklistan samt BKA, barnkonsekvensanalys.  

 

3. Barnchecklistan biläggs tjänsteskrivelser vid politiska beslut som direkt eller indirekt berör 

barn. 

 

4. Verksamhetsområden utarbetar interna rutiner och aktiviteter utifrån handlingsplanen. 

 

5. Förbereda implementeringen av barnkonventionen i verksamhetsplanen inför år 2023. 

 

Aktiviteter 2023 

1. Förtroendevalda och alla anställda ges grundläggande kunskap i barnkonventionen för att 

kunna efterleva och tillämpa konventionen. 

 

2. Barnchecklistan biläggs tjänsteskrivelser vid politiska beslut som direkt eller indirekt berör 

barn. 
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3. Barnchecklistan ska användas inför planering av verksamhet och inför beslut där barn är 

berörda direkt eller indirekt. 

 

4. Barnrättsperspektivet börjar implementeras i styrdokument så som verksamhetsplaner och 

målarbete. 

 

5. Årlig rapport om barnrättsarbetet ska vara en del av kommunfullmäktiges årsredovisning. 

Uppföljning 

Handlingsplanen för barnkonventionen gäller för åren 2022-2023 och våren 2024 ses 

handlingsplanen över och revideras.  

Översynen görs av verksamhetsområdena som rapporterar till kommunstyrelsen som sedan 

gör en samlad bedömning. Syftet är att ge en samlad bild av barnrättsarbetet, vilka satsningar 

som genomförts och åtgärder som vidtagits av respektive verksamhet, nämnder/styrelser, 

kommunstyrelse, kommunfullmäktige samt kommunledningsgrupp.  

Nyckeltal för nämnders uppföljning 

 

1. Andelen beslutsfattare och yrkesgrupper som har fått relevant utbildning.   

 

2. Andelen verksamhetsområden som har konkreta aktiviteter för att säkerställa barns 

rättigheter och som löpande ingår i verksamhetsplanering. 

 

3. Antalet beslutsunderlag som innehåller en barnchecklista för beslut i nämnd eller vid 

behov en mer omfattande analys av ett barnrättsperspektiv (barnkonsekvensanalys). 

 

 

 

Ansvarig för dokumentets utformning och uppdatering: 

Kristina Larsen 

Utredare, kommunledningskontoret 


