
 

 

 

 

 

 

 

SAMARBETSAVTAL BARNRÄTTSKOMMUN 
 

Avtalspartner 

UNICEF Sverige, organisationsnummer 80 24 01- 4386 

och  

Karlskoga och Degerfors kommuner, Folkhälsonämnden, organisationsnummer 21 20 00- 

1991 

 

Uppdragets art och omfattning 

UNICEF Sverige startar ett pilotprojekt i fem svenska kommuner augusti 2017–maj 2019. 

Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa 

samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.  

 

Barnkonventionen planeras bli svensk lag under 2018. Det ställer nya högre krav på landets 

kommuner. Med arbetsmodellen för barnrättskommun kan Sveriges kommuner utveckla sitt 

sätt att arbeta med barnkonventionen så att den genomsyrar hela organisationen. En 

barnrättskommun gör ett åtagande att med utgångspunkt i barnkonventionen säkra att alla 

som arbetar i kommunen känner till barnets rättigheter och tar dessa i beaktande i sitt arbete. 

En barnrättskommun vågar vara självkritisk och har alltid barnets bästa i åtanke. I en 

barnrättskommun är barns delaktighet och inflytande alltid viktigt i beslut som berör barn. 

 

Uppdragets genomförande 

UNICEF Sverige vill arbeta tillsammans med fem pilotkommuner som får vara med och 

utveckla arbetsmodellen för barnrättskommun under två år augusti 2017–maj 2019. UNICEF 

Sverige erbjuder Karlskoga och Degerfors kommuner att vara en av pilotkommunerna. 

Folkhälsonämnden i Karlskoga och Degerfors kommuner fattar beslut om kommunens aktiva 

deltagande att arbeta utifrån arbetsmodellens målsättning och sju steg för att bli en 

barnrättskommun. UNICEF Sverige tillhandahåller arbetsmodell samt stöd i att arbeta enligt 

denna. Karlskoga och Degerfors kommuner tillämpar arbetsmodellen och metoderna samt 

anpassar utifrån lokala förutsättningar under pilottiden. Som en symbol för att kommunen 

aktivt och framgångsrikt har arbetat med att höja barns möjlighet att tillgodose sig sina 

rättigheter ger UNICEF Sverige kommunen en utmärkelse för barnrättskommun.  

 

Varumärkesanvändning 

UNICEF – skriven form 

UNICEF har strikta regler kring användandet av sin logotyp. En generell riktlinje är att man i 

väldigt många fall med fördel bör välja att använda ordet UNICEF i skriven form, det vill säga 

i löptext, snarare än att använda logotypen. Till exempel Karlskoga och Degerfors kommuner 

har inlett ett samarbete tillsammans med UNICEF Sverige för att bli en barnrättskommun. 
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Karlskoga och Degerfors kommuner kommer under två år att vara med och utveckla 

arbetsmodellen för barnrättskommun tillsammans med UNICEF Sverige. 

 

Logotyp 

Logotypen signalerar att UNICEF är avsändare till det innehåll som presenteras. UNICEFs 

logotyp måste alltid användas utifrån våra riktlinjer och UNICEF Sverige måste alltid 

skriftligen godkänna alla sammanhang där logotypen figurerar innan publicering sker. Detta 

gäller för samtliga kanaler.  

 

UNICEFs logotyp ska endast användas när det finns hög relevans. Det kan till exempel vara 

när vår verksamhet beskrivs. Logotypen får inte användas för att marknadsföra produkter, 

rapporter, aktiviteter, service eller tjänster utan att specifika avtal tecknas gällande 

användning. 

 

    

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt.  

 

 

 

 

Stockholm den ……………..  Karlskoga den …………. 

 

 

 

 

Christina Heilborn   Ulrika Lundgren  

Programchef   Förvaltningschef vid folkhälsoförvaltningen 

UNICEF Sverige   Karlskoga och Degerfors kommuner 

 

 

 

Karlskoga den ……………. 

 

 

 

 

Christina Gustavsson (s)  

Ordförande folkhälsonämnden 

Karlskoga och Degerfors kommuner 

 

 

  

 


