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Kommuner och landsting ansvarar för de flesta frågor som direkt 

rör barn och ungdomar i Sverige. Därför är det viktigt att beslut och 

verksamheter inom kommuner, landsting och regioner utgår från 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

 

Staten har det övergripande ansvaret och ska se till att 

barnkonventionens principer införlivas i den nationella 

lagstiftningen. Men det är arbetet på regional och lokal nivå som 

ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens 

principer och krav.  

Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, den s.k barnkonventionen, 

antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.  

 

I dag har nästan alla länder bundit sig folkrättsligt till att förverkliga 

den. Sverige antog barnkonventionen som ett av de första länderna 

1990. 

 

Barnkonventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. 

Varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon 

blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen.  

 

41 artiklar om barns rätt 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 slår fast vilka 

rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur 

staterna ska arbeta med konventionen. 

 

Socialnämnden har gällande placerade barn ett ansvar att se till att de 

får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma 

uppväxtförhållanden och verka för att de får lämplig utbildning, 

Helhetssyn med barnperspektiv 
Det är landstingets eller kommunens styrelse och fullmäktige som ska 

se till att alla styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag följer det 

som står i barnkonventionen. Politikerna bör också utforma en 

övergripande policy gällande barnkonventionens praktiska 

förverkligande och för hur arbetet ska utvärderas.  

 

 Barnperspektivet är inte enbart relevant inom de traditionella barn- 

och ungdomsverksamheterna som skola, barnomsorg, fritid och 

socialtjänst. Barn och unga berörs av beslut även i de tekniska 

förvaltningarna, som till exempel i frågor gällande trafik, 

stadsplanering och miljö. 

 

Kommunen ska verka för att tillgodose barns samtliga åtta 

behovsområden: 

 Hälsa  

 Utbildning  

 Fritidssysselsättning 

 Känslo- och beteendemässig utveckling  

 Identitet  

 Familj och sociala relationer  

 Socialt uppträdande  

 Självständighet  

I detta arbete samarbetar därför socialtjänsten med kommunens 

övriga nämnder och landsting och polis. 



Föräldrabalken 
I första hand har barnets förälder eller vårdnadshavare ansvar och 

skyldighet att tillgodose att barnet får en god omsorg och sina behov 

tillgodosedda. Om detta är lagstiftat i Föräldrabalken. 

Socialtjänstlagen 
Kommunen har det yttersta ansvaret gällande barns rätt att få god 

omvårdnad och detta regleras i Socialtjänstlagen och Lagen om vård 

av unga (LVU). Den nya socialtjänstlagen infördes 7 juni 2001. 

 

I lagen anges socialtjänstens mål gällande åtgärder som rör barn och 

att man särskilt skall ta hänsyn till och vidta de åtgärder som krävs 

för barnets bästa. Med barn avses varje människa under 18 år. 

 

Här står också att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som 

vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 

 

När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är 

möjligt klarläggas och hänsyn skall tas till barnets vilja med 

beaktande av dess ålder och mognad. 

 

Kommunen ska även i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose 

det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål 

eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har 

avgjorts. 

 

Socialnämnden beslutar om ett barn behöver vårdas i ett familjehem 

eller i ett hem för vård eller boende. Om socialnämnden och 

vårdnadshavarna inte är överens om barnets behov kan nämnden 

ansöka hos Länsrätten om vård jämlikt LVU. 
 

Huvudprinciperna 
Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur 

helheten ska tolkas.  

 

  Artikel 2  Alla barn har samma rättigheter och lika värde oavsett 

barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, 

språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska 

eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 

övrigt. Ingen får diskrimineras.  

 

  Artikel 3 Barnets bästa ska vara vägledande vid alla åtgärder 

som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens 

grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt 

fall.  

 

  Artikel 6 Varje barn har en inneboende rätt till livet; rätt att 

överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar också om den andliga, 

moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. 

 

  Artikel 12 Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och de skall 

tillmätas betydelse i förhållande till dess ålder och mognad i alla 

frågor som berör honom eller henne.  

  

Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten. För att 

övervaka att de stater som har antagit konventionen också lever upp 

till den finns det i Genève en FN-kommitté för barnets rättigheter 

(barnrättskommittén). 

 

Konventionsstaterna ska löpande lämna rapport till barnrätts-

kommittén. Sverige har hittills lämnat tre rapporter. 



Andra viktiga konventioner 
1924 års förklaring om barns rättigheter, antagen av Nationernas 

förbund, liksom Genèvedeklarationen och den särskilda förklaringen 

om barnets rättigheter (1959) var föregångare till barnkonventionen.  

   

Den "allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna" är en 

deklaration som gäller både för barn och vuxna. Den antogs 1948. 

 

Barn omfattas även av "konventionerna om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter samt om medborgerliga och politiska 

rättigheter" som antogs av FN 1966. De sociala och rättsliga 

principerna, rörande skydd för barn och omsorg om barns välfärd, 

hör till de förklaringar som särskilt berör barn.  

 

Bland de europeiska konventionerna finns Europakonventionen, den 

"europeiska konventionen om skydd för de grundläggande 

mänskliga fri- och rättigheterna", vilken upprättades av Europarådet 

1950. Europakonventionen omfattar både barn och vuxna.  

Det finns möjligheter för enskilda att vända sig till 

Europadomstolen, den europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna i Strasbourg, med sina klagomål.  

  

Europarådets "konvention rörande barns rättigheter", som öppnades 

för undertecknande år 1996, är tänkt som ett komplement till 

barnkonventionen. Europarådskonventionen har som syfte att 

förbättra barnets ställning i familjerättsprocesser.  

  

 

 

 

 

 

Förutom de folkrättsliga överenskommelserna finns det ett antal 

konventioner rörande internationell privat- och processrätt. De har 

arbetats fram inom ramen för Haagkonferensens arbete. 

Exempel på detta är "Haagkonventionen om de civila aspekterna på 

internationella bortföranden av barn" och "konventionen om skydd 

av barn och samarbete vid internationella adoptioner".  

 

International Labour Organisation (ILO) har utformat en konvention 

om avskaffande av barnarbete.  

 

 

FÖRENTA NATIONERNAS STADGA 
 

VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA 
 

 att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som 

två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten 

outsägliga lidanden, 

 

 att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga 

rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och 

värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för 

stora och små nationer, 

 

 att skapa de villkor, som äro nödvändiga för 

upprätthållande av rättvisa och aktning för förpliktelser, 

härrörande ur fördrag och andra källor till den 

internationella rätten, 

 

 att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under 

större frihet. 

 

 

 

 

 


