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Bakgrund  

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets 

rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Karlskoga och Degerfors ska förbereda sig inför 

kommande lagstiftning.  

Karlskoga och Degerfors kommuner har fattat beslut om att barnkonventionen är en 

prioriterad fråga genom beslut av Barn- och ungdomspolitisk policy
1
. I januari 2018 tecknade 

Karlskoga och Degerfors kommuner en samverkansöverenskommelse med UNICEF och blev 

därmed pilotkommuner för UNICEF Sveriges metod, Barnrättskommun. Pilotprojektet är en 

del i arbetet med att integrera barnkonventionen i ordinarie arbete.  

Vad är en barnrättskommun?  

Barnrättskommun grundar sig på UNICEF:s 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 arbetar med 

fem pilotkommuner som får vara med och utveckla den svenska modellen under drygt ett år, 

januari 2018-maj 2019. Karlskoga och Degerfors är två av dessa kommuner. Arbetet utgår 

från sju steg som kommunerna ska följa för att uppfylla sju mål för en barnrättskommun. 

Dessa presenteras nedan: 

 

Arbetsmodellens sju steg 

 

1. Samarbete, överenskommelse och arbetsgrupp 

2. Nuläge och kartläggning 

3. Utbildning 

4. Handlingsplan 

5. Implementering 

6. Uppföljning 

7. Omdöme och utmärkelse 
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UNICEF:s 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.  

 

Karlskoga och Degerfors kommuner har i processen valt att avgränsa arbetet till att fokusera 

på organisationsutveckling som första steg framåt i arbetet. Som en del i metoden har en 

arbetsgrupp utsetts. Gruppen består av representanter från alla förvaltningar inom båda 

kommunerna. Under 2018 har gruppen genomfört en kartläggning och nulägesanalys för att i 

nästa steg kunna identifiera ett antal fokusområden och åtgärder för att barnkonventionen ska 

genomsyra det ordinarie arbetet.  

Tillvägagångssätt inventering av nulägesbild utifrån UNICEF:s mål 

Samtliga representanter i arbetsgruppen har inventerat behovet i sin förvaltning och 

återrapporterat till gruppen. Behoven i varje förvaltning var samstämmiga, vilket resulterade i 

att gruppen utgått från en gemensam behovsbild och fortsätta processen tillsammans. Den 

gemensamma behovsbilden presenteras i detta dokument tillsammans med delar av 

UNICEF:s tankar kring varje mål för en Barnrättskommun.  
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Nulägesbild utifrån UNICEF:s mål för Barnrättskommun 

Karlskoga och Degerfors har i arbetet med pilotprojektet Barnrättskommun valt som första 

steg fokusera på organisationsutveckling för att integrera barnkonventionen i ordinarie arbete. 

Denna prioritering genomsyrar kartläggningens resultat som presenteras steg för steg kopplat 

till UNICEF:s mål för en barnrättskommun. Den gemensamma behovsbilden presenteras i 

nedan tillsammans med delar av UNICEF:s tankar kring varje mål för en Barnrättskommun. 

UNICEF:s mål 1: Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen  

För att rättigheterna i barnkonventionen ska kunna förverkligas måste både barn och vuxna 

känna till att de finns och vad de betyder. En Barnrättskommun ska i all sin verksamhet 

främja medvetenhet om och respekt för konventionen om barnets rättigheter för alla som bor 

och arbetar i kommunen. Genom att öka förståelsen för barnets rättigheter påverkas både 

strukturer och enskilda beslut. Det är viktigt med kunskap hos alla, från de som arbetar 

professionellt med barn eller är förtroendevalda, till allmänheten och barn och unga själva. I 

kunskapen om barns rättigheter ingår också att de olika grupperna ska veta hur de ska agera 

om de upptäcker att ett barns rättigheter kränks. Informationsinsatserna kan inte bara bygga 

på punktinsatser eller kampanjer, utan behöver göras långsiktigt och systematiskt.   

Karlskoga och Degerfors kommuner har valt att som steg ett avgränsa arbetet genom att 

fokusera på att barnkonventionen ska vara väl känd för alla förtroendevalda och medarbetare i 

kommunen. 

Karlskoga och Degerfors nulägesbild vid kartläggningstillfället 

Barnkonventionen är inte väl känd i alla förvaltningar i Karlskoga och Degerfors. Generellt 

sett finns det högre kännedom om barnkonventionen inom ledningen i förvaltningarna. Det 

finns ett behov av att öka kännedomen om barnkonventionen hos förtroendevalda, chefer och 

övriga medarbetare för att säkerställa en gemensam kunskapsnivå. Kännedomen om 

barnkonventionen måste spridas och synliggöras i hela organisationen i båda kommunerna. 

Det finns behov av att systematisera spridning och kompetensökning om barnkonventionen 

samt hur den ska användas i ordinarie arbete. I detta bör det ingå en dokumentation över hur 

varje verksamhet arbetar med konventionen. Behoven som presenteras utifrån mål 1 

genomsyrar behoven i kommande mål då kunskap och kännedom om barnkonventionen är en 

viktig utgångspunkt och förutsättning för att kunna tillgodose barnets rättigheter.  
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UNICEF:s mål 2: Barnkonventionen efterlevs på alla nivåer i 

kommunen 

Ansvaret för att barnets rättigheter förverkligas ligger inte på en enskild del av kommunen, 

utan behöver synas i alla förvaltningar och i styrningen. Principen om icke-diskriminering och 

att alla barn har samma rättigheter är en av grundprinciperna i barnkonventionen. Denna 

princip ska vara bärande även när man arbetar utifrån arbetsmodellen Barnrättskommun: 

likabehandling och icke-diskriminering ska genomsyras i varje mål.  

En barnvänlig förvaltning innebär förutom en politik som respekterar konventionen om 

barnets rättigheter även en barnvänlig verksamhetskultur, till exempel genom att ha tillgänglig 

information som riktar sig till barn, tydliga rutiner och kompetens för att bemöta barn på olika 

nivåer i förvaltningen och synliggörande av frågor som rör barn i kommunens 

kommunikation. 

Karlskoga och Degerfors nulägesbild vid kartläggningstillfället 

Barnkonventionen följs inte på alla nivåer i kommunerna. Arbetet med att följa 

barnkonventionen varierar inom förvaltningarna. Dock finns det ett generellt behov av att 

integrera barnkonventionen som en del i ordinarie arbete. För att kunna uppnå mål 2 krävs 

först utvecklingsarbete utifrån mål 1.  

UNICEF:s mål 3: Barn kan delta i planeringen, utformningen och 

utvärderingen av den verksamhet som är avsedd för dem 

Att komma till tals och få sin åsikt respekterad är en rättighet för alla barn, bland annat enligt 

barnkonventionen. Grunden för att främja barn och ungas deltagande är att de vuxna 

beslutsfattarna genuint vill ta reda på och respektera barn och ungas åsikter. Detta gäller både 

hörandet av enskilda barn i ärenden som gäller dem och hörandet av olika grupper med barn 

och unga i frågor som rör gruppen barn generellt. Att vara en Barnrättskommun är en bra 

möjlighet för att utveckla arbetet.   

Karlskoga och Degerfors nulägesbild vid kartläggningstillfället 

Det finns ett övergripande behov att utveckla barnets delaktighet i organisationens insatser 

och arbete som berör barn. Det finns flera goda exempel på arbeten som pågår eller har 

genomförts där barn har varit delaktiga. Återkoppling till barnet/barnen som är anpassad till 

ålder och mognad är något som ska utvecklas för att inkludera barnet/barnen i hela processen. 

För att uppfylla barnets rättigheter krävs ökad kunskap om barnkonventionen samt en 

kulturell utveckling kring hur vuxna i organisationerna ser på barn och deras åsikter. I 

förvaltningarna ser det olika ut hur stor denna utmaning är. Dock finns behov av utveckling 

och förändring i samtliga förvaltningar och nämnder.  
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UNICEF:s mål 4: Barn kan påverka frågor som är viktiga för dem 

Barn har rätt att påverka i frågor som rör dem, både som grupp och som individer. Några 

viktiga delar i hur den rätten förverkligas är möjligheten för barn att engagera sig i 

civilsamhället, stödet till barn och ungas egenorganisering och en öppenhet för att lyssna på 

barn även när det inte bygger på ett initiativ eller en metod från kommunens sida. I en 

Barnrättskommun ska det erbjudas barn och unga möjligheter att delta både i ledarledd 

föreningsverksamhet, enstaka evenemang och att själva planera och organisera sig.  

Vid genomförandet av nulägesanalysen fanns inget processdokument kopplat till varje mål. 

Arbetsgruppen tolkade frågan i ett större perspektiv än tanken i modellen. Prioriteringen att 

arbeta med organisationsutveckling först är det perspektiv som genomsyrar resultatet som 

presenteras nedan. 

Karlskoga och Degerfors nulägesbild vid kartläggningstillfället 

Barn har möjlighet att påverka frågor som är viktiga för dem via kanaler såsom elevråd, 

ungdomsfullmäktige, Tyck om Karlskoga, Karlskogaförslag, dialogluncher och sociala 

medier. Dock kommer inte alla barn och unga i kontakt med dessa forum. Det är också 

osäkert hur väl barnen känner till dessa kanaler samt om de får info om hur de ska gå tillväga 

och vad det innebär. Det finns ingen självklar kanal in i alla förvaltningar. Det finns därmed 

behov av att utveckla arbetet så att alla barn ska ha samma möjligheter oavsett sina egna 

förutsättningar.  

UNICEF:s mål 5: Barn kan delta i medborgardialoger 

Alla kommuner i Sverige har någon form av medborgardialoger, men syfte, planering och 

genomförande ser väldigt olika ut. Det är viktigt att vara medveten om att det sällan är 

tillräckligt att de metoder för generell medborgardialog som kommunen redan arbetar med 

också är öppna för barn för att den målgruppen ska delta. Att aktivt möjliggöra barn och 

ungas deltagande kräver ofta förändringar i språk, tillvägagångssätt och tid. 

Karlskoga och Degerfors nulägesbild vid kartläggningstillfället 

I Karlskoga finns det en handbok för medborgardialoger. Den gäller samtliga 

medborgardialoger. Dock är själva handboken och genomförandet inte genomsyrat av ett 

barnrättsperspektiv. Det finns därmed ett behov av att integrera barnkonventionen i större 

utsträckning i medborgardialoger i Karlskoga och Degerfors. Se även behov utifrån mål 3-4. 
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UNICEF:s mål 6: Barn upplever en känsla av trygghet i sin kommun 

Ett centralt budskap i konventionen om barnets rättigheter är barnens och barndomens 

egenvärde. Barnen är inte bara viktiga för att de är framtidens vuxna eller framtida 

skattebetalare, utan de är värdefulla människor och medborgare redan nu. En 

Barnrättskommun ska stärka barnens och ungdomarnas upplevelse av att vara viktiga 

medlemmar i gemenskapen och att de som medborgare har betydelsefulla erfarenheter och 

åsikter. Folk förhåller sig ibland negativt till barn och unga, särskilt på offentliga platser. Barn 

och unga kan upplevas som högljudda och störande och grupper av unga som skrämmande. 

Det är viktigt att kommunen arbetar för att alla ska känna sig som trygga, viktiga och 

respekterade invånare i kommunen oavsett ålder. Ett led i det arbetet kan vara att fråga barnen 

och ungdomarna själva om de upplever att de är jämlika och uppskattade invånare i 

kommunen. Om så inte är fallet bör det utredas i vilka situationer och på vilka platser de inte 

upplever att de är välkomna.  

 

En central del i att vara trygg är att ha bra familjeband och vänskapsrelationer. För en vuxen 

som arbetar med barn och unga är det viktigt att ha förståelse för hur centralt det är för barnets 

generella välbefinnande och att väga in det i beslutsfattandet. Att skapa trygghet kan också 

handla om att ge stöd till de barn som på olika sätt befinner sig i utsatthet. Till exempel för 

barn och unga som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet är stödet från den egna 

familjen viktigt, men det finns situationer då familjen inte kan ge barnet stöd. I så fall behöver 

såväl barnet som barnets närstående hjälp och stöd. 

Vid genomförandet av nulägesanalysen fanns inget processdokument kopplat till varje mål. 

Arbetsgruppen tolkade målet utifrån ett trygghetsperspektiv. Prioriteringen att arbeta med 

organisationsutveckling först är det perspektiv som genomsyrar resultatet som presenteras 

nedan. 

Karlskoga och Degerfors nulägesbild vid kartläggningstillfället 

Det finns en skillnad i upplevd trygghet mellan flickor och pojkar samt mellan Karlskoga och 

Degerfors. Vid kartläggningen fanns det ingen djupgående analys kring varför det ser ut som 

det gör. Trygghet är ett prioriterat område i Lokala Brottförebygganderådet (LokBrå) och 

Ungdomsfullmäktige i Karlskoga. Barn och unga har bjudits in till trygghetsvandringar men 

få deltog. Det är läge att titta efter andra forum än trygghetsvandringar där för barn och unga 

får möjlighet att uppge var tryggheten kan öka. Utifrån trygghetsvandringarna har åtgärder 

genomförts i den fysiska miljön för att öka känslan av trygghet. Vissa förvaltningar kommer i 

kontakt med barn som upplever otrygghet i familjen och andra nära relationer. Detta ses som 

ett prioriterat utvecklingsområde.  
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UNICEF:s mål 7: Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som rör 

barn 

I en Barnrättskommun är barn- och ungdomspolitikens rättesnöre konventionen om barnets 

rättigheter. Oberoende av kommunens storlek eller struktur förutsätter skapandet av en 

Barnrättskommun ett koordinerat arbete över förvaltningsgränserna. På så sätt kan man 

säkerställa att barnets bästa bedöms och beaktas i beslutsfattandet som en helhet och inte bara 

ur en enskild synvinkel. Även budgeteringen ska granskas med tanke på konsekvenser för 

enskilda barn och gruppen barn.  

Att beakta barnets bästa förutsätter att åtgärdernas och beslutens konsekvenser för barn 

bedöms systematiskt. Det förutsätter också att en bedömning av hur barnet eller gruppen barn 

har kommit till tals i frågan görs. För att kunna bedöma barnets bästa för ett enskilt barn eller 

en grupp barn behöver personen/personerna som gör bedömningen ha god kunskap och 

kompetens om hur en sådan bedömning ska göras. Det är viktigt att utbildning och 

fortbildning görs kontinuerligt och att den bygger på de utvärderingar och det 

utvecklingsarbete som görs. Viktiga delar i bedömningen är bland andra principen om 

ickediskriminering som förutsätter att konsekvenserna granskas även med tanke på grupper 

som riskerar att utsättas för diskriminering och rätten att komma till tals i alla frågor som rör 

barnet. För att kunna avgöra konsekvenserna av ett beslut och vad som är barnets bästa krävs 

också kunskap om barns uppväxtvillkor och kännedom om den specifika situationen för det 

aktuella barnet eller gruppen barn som beslutet gäller.  

Det är viktigt att barn och unga har möjlighet att vara med i utvärderingar och 

utvecklingsarbete kring hur barnets bästa bedöms i kommunen. Det är inget arbete som blir 

färdigt genom en magisk formel, utan tvärt om något som kontinuerligt måste utvecklas och 

bedömas på alla nivåer, både på individnivå och kollektivnivå. När barn och unga känner till 

sina rättigheter, har de bättre förutsättningar att påpeka när de kränks och hur arbetet kan 

förbättras. 

Karlskoga och Degerfors nulägesbild vid kartläggningstillfället 

Utifrån att barnkonventionen inte är välkänd i kommunerna samt att den generellt följs i liten 

utsträckning ses området som ett utvecklingsbehov som är kopplat till samtliga tidigare mål. 

Det finns verktyg för att göra korrekta bedömningar men de används i liten utsträckning. Ett 

verktyg som används kontinuerligt inom socialtjänsten är BBIC - barnets behov i centrum. 

Det finns goda exempel på insatser för att beakta barnets bästa i ärenden som rör barn. Arbetet 

med att pröva barnets bästa behöver utvecklas och systematiseras i samtliga nämnder och 

förvaltningar i båda kommunerna.  
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Kartläggning av utmaningar och utvecklingsområden - 

barn och ungas hälsa 

Som en del i kartläggningen har Karlskoga och Degerfors identifierat de största utmaningarna 

och utvecklingsbehoven som idag finns gällande barns och ungas hälsa. Utmaningarna är 

sådant som lyfts i forskning och olika typer av nationella rapporter men återfinns också på 

regional och lokal nivå via statistik från kommunernas och länets barn och unga. Syftet var 

också att ge förslag på rekommendationer gällande områden och insatser som kan stärkas för 

att möta dessa utmaningar. I arbetet med pilotprojektet Barnrättskommun har arbetsgruppen 

valt att utvecklingsarbetet blir en del av ordinarie arbete med folkhälsa och barnrätt. 

Resultatet har presenterats och diskuterats i arbetet med Barnrättskommun men har inte varit 

den kartläggning som format mål och insatser i kommande arbete utifrån modellen.  

Nedan presenteras våra största utmaningar utifrån barns och ungas (0-18 år) fysiska, psykiska 

och sociala hälsa. Följande utmaningar baseras på nationella, regionala och lokala underlag. 
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De faktorer som visats sig ha störst samband med god hälsa är: Skoltrivsel, att trivas bra 

hemma, ha ljus framtidstro, ha tillit till föräldrar samt att vara lugn och trygg inför skoldagen. 

Arbetet med att stärka barns rätt till god hälsa och utveckling bör ha fokus på att stärka dessa 

skyddsfaktorer. 

 

 

För att ta del av rapport – klicka här 

Nästa steg i det fortsatta arbetet 

Pilotprojekt Barnrättskommun kommer att övergå i projektet ”Barnkonventionen – lag 2020” 

både för Karlskoga kommun och Degerfors kommun. Syftet med det projektet är att 

implementera barnkonventionen i de ordinarie kommunala verksamheterna i Karlskoga och 

Degerfors kommuner. Projektet har en arbetsgrupp med representanter från varje förvaltning 

och arbetet kommer att styras utifrån en befintlig handlingsplan som gemensamt har utformats 

i arbetsgruppen. I det fortsatta arbetet kommer arbetsgruppen att fokusera på att ta fram 

aktivitetsplaner för varje förvaltning.  

http://karlskoga.se/barnkonventionen

