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Barnkonventionen - riktlinje  

 

Bakgrund  

Sverige har beslutat att följa FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. 
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande dokument som innehåller bestämmelser om barn och 
deras rättigheter och omfattar alla barn under 18 år oavsett kultur, religion, etnicitet eller 
funktionsnedsättning. Ansvaret för barnets rättigheter gäller i första hand vårdnadshavare, men 
åligger samtidigt staten ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp.  

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav fyra av dessa är huvudprinciper som ska vara 
vägledande.  

 

Barnkonventionens huvudprinciper 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 
• Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 
• Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. 
• Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. 

När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad. 
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Syfte 

Syftet med riktlinjen är att alla beslut och allt arbete inom förvaltningen som rör barn skall utgå 
från Barnkonventionen.  

 

Mål 

Målet med riktlinjen är att 

• all personal inom förvaltningen ska ha kunskap om Barnkonventionen 

• all personal inom förvaltningen ska arbeta efter Barnkonventionen i beslut, 
förhållningssätt och i sitt bemötande av barn  

• barn skall få komma till tals inför beslut som rör dem 

• barnets bästa ska beaktas i alla beslut som påverkar barn 

• förvaltningen ska synliggöra Barnkonventionen i verksamhetsdokument, kvalitetsmål och 
i kvalitetsuppföljning.  
 
 
 

Ansvar 

Förvaltningens verksamheter har ansvar för att genomlysa sina verksamhetsområden, möjliggöra 
kunskapsinhämtning samt ta fram metoder och arbetssätt för att säkerställa barnens rättigheter 
utifrån Barnkonventionen. Vidare har varje medarbetare inom förvaltningen ett eget ansvar för att 
följa Barnkonventionen i sitt dagliga arbete. 

 

 



 

Dokument3 

 
 

 

Dokumenttyp: 
Riktlinje 

Sida 3 av 3 
 

Giltigt f.r.o.m:  
20200101 
      

Version/D.nr: 
2019-11-22 

Befattning: 
Utvecklingsstrateg 

Upprättad av: 
Helene Andreasson 

 

Förteckning över styrdokument 

 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten 
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