
 

 

 

 

 

 

 

  

 

      
      

Ett pilotprojekt i fem svenska 

kommuner under 2017- 2019. 

Projektet ska höja och säkra 

barnrättsperspektivet lokalt 

samt bidra till att skapa 

samverkansmöjligheter mellan 

kommun, föreningar och 

företag.  
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UNICEF SVERIGES PILOTMODELL FÖR BARNRÄTTSKOMMUN 
 

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

kommuner. Med modellen för barnrättskommun kan Sveriges kommuner utveckla sitt sätt att 

arbeta med barnkonventionen så att den genomsyrar hela organisationen. 

 

Sverige har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionen utgör ett 

ramverk för arbetet med barn. Den uttrycker ett förhållningssätt till barn och sätter barnet i 

fokus vid beslut eller åtgärder som berör ett enskilt barn eller en grupp av barn. Detta 

barnperspektiv innebär att inför ett beslut eller en åtgärd ska ansvariga beslutsfattare alltid 

överväga om det påverkar barnet eller barnen och i så fall på vilket sätt. En förutsättning är 

att beslutsfattare och andra aktörer alltid ser beslutet genom barnets eller barnens ögon. Att 

anamma ett barnperspektiv handlar om attityder, kunskap och arbetssätt. Det speglar synen 

på barn som fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska bemötas med 

respekt i alla sammanhang. 

 

 

Vad är en barnrättskommun? 

Barnrättskommun grundar sig på UNICEFs internationella Child Friendly Cities- program, 

som har tillämpats i hundratals städer runt om i världen sedan 1996. En barnrättskommun 

gör ett åtagande att med utgångspunkt i barnkonventionen säkra att alla som arbetar i en 

kommun 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 där barn berörs.  

 

UNICEF Sverige vill arbeta med fem pilotkommuner som får vara med och utveckla den 

svenska modellen under två år, augusti 2017- maj 2018.  

 

 

Om modellen för barnrättskommun 

Modellen ”Child Friendly Cities” utvecklades av The Children’s Environments Research 

Group (CERG) vid The city university of New York. I utvecklingsarbetet deltog barn, 

ungdomar och vuxna i mer än ett dussin länder runt om i världen, med stöd från bland annat 

UNICEF, Bernhard van Leer Foundation, Innocenti Research Center, Childwatch International 

Research Network samt ett antal internationella NGO:er. Modellen har utvecklats utifrån 

lokala och nationella förutsättningar.  

 

Modellen bygger på analys, planering, opinionsbildning och åtgärdsverktyg som gör det 

möjligt för barn, ungdomar och vuxna att samarbeta för att utvärdera och förbättra skolor, 

samhällen och städer.  
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Att göra en pilot 

UNICEF Sverige vill utveckla och göra ett pilotprojekt på arbetsmodellen barnrättskommun 

tillsammans med fem svenska kommuner. Pilotprojektet syftar till att stötta och uppmuntra 

en utveckling av barnrättsarbetet i Sveriges kommuner, samt att utveckla arbetsmodellen och 

innehållet i konceptet barnrättskommun för UNICEF Sverige. Erfarenhetsutbyte under 

projekttiden mellan kommunerna ger nätverk under och efter projekttiden. Kommunerna som 

tillfrågas har visat intresse för att utveckla kommunen ytterligare för att öka 

barnrättsperspektivet i kommunens hela organisation och verksamhet. 

 Erbjuda kommun, föreningar och företag att delta i pilotprojektet.   

 Undersök möjligheterna för barnrättskommun och dess kriterier i den tillfrågade 

kommunen. Bjud in intresserade föreningar och företag i processen så tidigt som 

möjligt för att få ett brett ägandeskap. 

 Tillämpa modellen och metoderna och anpassa till de lokala förutsättningarna 

allteftersom . 

 Arbeta in förändringsförslagen i modellen. Skala upp till fler kommuner. 

 

 

Målsättning för en barnrättskommun 

1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen. 

2. Barnkonventionen efterlevs på alla nivåer i kommunen.   

3. Barn kan delta i planeringen, utformningen och utvärderingen av den verksamhet som 

är avsedd för dem. 

4. Barn kan påverka frågor som är viktiga för dem. 

5. Barn kan delta i medborgardialoger. 

6. Barn upplever en känsla av trygghet i sin kommun  

7. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som rör barn.  

 

Till varje mål hör en checklista. Den hjälper kommunen att bedöma sitt eget utgångsläge 

samt sätter mål och visar på åtgärder för utvecklingsarbetet. 

 

 

Sju steg till att bli en barnrättskommun 

1. Samarbetsavtal 

Kommunen skriver ett samarbetsavtal med UNICEF Sverige. Kommunen uppmuntras 

att samverka med företag och föreningar. Tillsammans arbetar de för att höja 

kunskapen och medvetenheten kring barnkonventionen. 

 

2. Nuläge och kartläggning 

Aktualisera hur det ser ut för barn och unga i kommunen.  
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3. Utbildning 

Kommunen kommer överens med UNICEF Sverige om ett antal utbildningstillfällen. 

Utbildningen innehåller fakta om barnets rättigheter och vad det innebär för 

organisationen. UNICEF går igenom bakgrunden till konventionen och den grundsyn 

på barn som genomsyrar barnrättsarbetet. Arbetsgruppen väljer om utbildningen ska 

fokusera särskilt på någon del eller yrkesgrupp. 

 

4. Handlingsplan 

Utifrån statistiken i den inledande kartläggningen, beskrivningen av nuläget samt 

utbildningen tar arbetsgruppen fram mål och aktiviteter. Dessa mål och aktiviteter 

skrivs in i den handlingsplan som styr utvecklingsarbetet. Aktiviteterna kan till 

exempel vara att utveckla strukturerna i styrning och ledning, hitta andra 

tillvägagångssätt eller påverka attityder. Utöver mål och aktiviteter ska det framgå av 

handlingsplanen med vilken tidsplan insatserna utförs, vem som ansvarar för 

genomförandet och hur målen följs upp och mäts. Kommunen för in åtgärderna och 

aktiviteterna i ordinarie verksamhetssystem. 

 

5. Implementering 

När handlingsplanen har blivit förankrad och godkänd är det dags att genomföra 

åtgärderna. Arbetsgruppen följer upp arbetet och rapporterar till ansvarig nämnd. 

Oberoende av om aktiviteterna har planerats av barn eller vuxna, ska de vuxna stödja 

barns delaktighet. 

 

6. Uppföljning 

Våren 2019 följer varje kommun upp sitt arbete, gör en uppdaterad nulägesanalys och 

genomför en hearing. Hearingen utgår från handlingsplanen och meningen är att, 

tillsammans med UNICEF Sverige, skapa en dialog mellan kommunen och dess 

samarbetspartners. Underlaget från den aktualiserade nulägesanalysen samt 

slutsatserna från hearingen blir till underlag för den nya handlingsplanen för 

kommunen. UNICEF Sverige följer upp samtliga kommuners arbete och gör, de 

anpassningar som behövs i modellen. Modellen är därefter tänkt att lanseras till 

Sveriges samtliga kommuner.  

 

7. Omdöme och utmärkelse 

Bedömningen grundar sig på utvecklingsarbetet och dess resultat. Den utveckling som 

kommunen gjort ställs i relation till kommunens utgångsläge. I bedömningen sker 

ingen rangordning. Utmärkelsen är en symbol för att kommunen aktivt och 

framgångsrikt har arbetat för att höja barnens möjlighet att tillgodose sig sina 

rättigheter.  

 

Vilket stöd kan UNICEF Sverige erbjuda kommunen? 

 Utbildning om arbetsmodellen och barnets rättigheter för nyckelaktörer 

 Stödmaterial för att arbeta enligt programmet 
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 En kontaktperson som fungerar som expertstöd för koordineringsgruppen i frågor 

som gäller implementeringen av modellen. 

 Utmärkelse barnrättskommun 

 

 

I en barnrättskommun uppmuntras skolor att bli rättighetsbaserade 

UNICEF har sedan många år drivit ett utvecklingsarbete i skolor och förskolor där varje skola 

säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med barnkonventionen. Arbetsmodellen, 

Rättighetsbaserad skola, har utvecklats av UNICEF internationellt och sedan anpassats till den 

svenska skolans förutsättningar och styrdokument. Modellen är flexibel och anpassas efter 

varje skolas specifika förutsättningar. Mycket av det arbete som skolan redan gör, som 

relaterar till barnets mänskliga rättigheter, värdegrund och likabehandlingsplaner knyts 

samman i modellen. 

 

I en barnrättskommun uppmuntras näringslivet att arbeta utifrån barnrättsprinciperna för 

företag 

Barnrättsprinciperna för företag har utvecklat verktyg som hjälper företag att förstå sin 

påverkan på barns rättigheter. Tio principer som omfattar ett brett spektrum av frågor, från 

ansvarsfull marknadsföring och eliminering av barnarbete till säkra produkter för barn och 

familjevänliga arbetsplatser. 

 

Verktygen utvecklas allteftersom och kompletteras för att bli mer bransch specifika. 

Verktygen består av: 

 en handbok för hur företag kan integrera barns rättigheter i sitt befintliga 

hållbarhetsarbete 

 en metod- och policyguide för att integrera barnrättsprinciperna i policydokument och 

uppförandekoder 

 en guide för riskanalys över områden där företaget påverkar eller riskerar att påverka 

barns rättigheter, samt hur företaget kan mäta insatserna och identifiera 

förbättringsåtgärder.  

 en guide för hur företag i sin hållbarhetsredovisning kan rapportera och kommunicera 

arbetet med barns rättigheter.   

 

I en barnrättskommun uppmuntras idrottsföreningar att arbeta rättighetsbaserat  

Under perioden kommer UNICEF Sverige att lansera en handbok som ska ge stöd för 

idrottsföreningar att arbeta mer strukturerat utifrån barnkonventionen. Den kommer att 

innehålla fakta om barnkonventionens grunder, vad en förening bör tänka på och hur de 

praktiskt kan inkludera ett barnrättsperspektiv i sina verksamheter. Vi kommer att utbilda 

barnrättsinformatörer och erbjuda besök till föreningar i de kommuner som arbetar utifrån 

arbetsmodellen barnrättskommun.  

 


