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SYFTE
Plan för barns rättigheter i Ystads kommun 
antogs av Kommunfullmäktige 2018 och 
lägger grunden för ett samordnat och syste-
matiskt utvecklingsarbete. Planen ska 
fungera som stöd till nämnder och för-
valtningar i prioriteringar kring arbetet med 
barnets rättigheter för att uppnå kommun-
fullmäktiges övergripande mål utifrån ett 
barnrättsperspektiv. Det som gäller för 
nämnder och förvaltningar gäller, i tillämpliga 
delar, även för bolagen.

ANSVAR
Varje nämnd har ansvar för att barns rättig-
heter tas till vara i såväl det vardagliga 
arbetet som vid strategiska beslut. Aktuell 
kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga 
till grund för beslut och prioriteringar som 
rör barn.



Ystad ska vara en kommun där alla barn 
och unga ska kunna växa upp under trygga 
och jämlika förhållanden. Att i kommunen 
anamma ett barnrättsperspektiv handlar om 
såväl attityder och kunskap som arbetssätt. 
Det speglar synen på barn som fullvärdiga 
medborgare och kompetenta individer som ska 
mötas med respekt i alla sammanhang. Ystads 
kommun ska systematiskt arbeta för att få 
barnets rättigheter att genomsyra verksamheter 
och service samt ge varje enskilt barn möjlighet 
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och stöd i att kunna utöva sina rättigheter.
Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt 
till barn som sätter barnet i fokus vid beslut 
eller åtgärder som kan beröra ett enskilt barn 
eller barn i grupp. Med barn avses alla upp till 
18 års ålder. Rättigheterna gäller oavsett kön, 
könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, ekonomiska 
förutsättningar eller sexuell läggning. 



BARNPERSPEKTIV  
– VUXNAS PERSPEKTIV PÅ BARN
Barnperspektiv är när vuxna försöker sätta sig in i 
och ta hänsyn till barns situation. Vuxna ska ha ett 
barnperspektiv för att kunna göra så att det blir på 
bästa möjliga sätt för barn och att dess rättigheter 
tillgodoses.

BARNETS PERSPEKTIV  
- DET SOM VISAR SIG FÖR BARNET
Barnets perspektiv är vad barn tycker. Vuxna ska 
fråga barn för att få barns perspektiv och frågorna ska 
ställas på ett sätt som ger barn oavsett ålder möjlighet 
att kommunicera sin ståndpunkt. Vanliga sätt att 
beakta barns perspektiv är genom fokusgrupper/ 
intervjuer eller enkäter.  



BARNRÄTTSPERSPEKTIV
Barnrättsperspektivet är mer objektivt. Det är ingen 
personlig tolkning av vad som är bäst för barnet, 
utan barnets rättigheter som de är formulerade i 
barnkonventionen. Om åtgärder eller beslut bedöms 
få konsekvenser för barnet eller barnen ska hänsyn 
tas till de mänskliga rättigheter som barn har enligt 
Barnkonventionen. Att på så sätt säkerställa barnets 
rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn 
innebär att ha ett barnrättsperspektiv.



PRIORITERADE OMRÅDEN
För att förstärka arbetet med barnets rättigheter  
i Ystads kommuns verksamheter har tre lokala 
prioriterade områden tagits fram. Detta med  
utgångspunkt i barnkonventionens artiklar,  
regeringens strategi och de work-shops som  
genomförts med representanter för Ystads  
kommuns verksamheter samt barn och unga. 
Dessa områden ska ligga till grund för priorite-
ringar och avgränsningar i nämndernas arbete 
för att uppnå kommunfullmäktiges övergripande 
mål utifrån ett barnrättsperspektiv.
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1BESLUTSFATTARE, RELEVANTA 
YRKESGRUPPER, BARN OCH 
VÅRDNADSHAVARE HAR KUNSKAP 
OM BARNETS RÄTTIGHETER

Arbetsgivare på kommunal nivå ansvarar för att be-
rörda yrkesgrupper erbjuds systematisk och fortlö-
pande kompetensutveckling i barnets rättigheter. 
Barn och deras vårdnadshavare ska få kunskap om 
barnets rättigheter och vad de innebär i praktiken och 
att vårdnadshavare ska  
erbjudas stöd i sitt föräldraskap.



Kunskaps- och kompetenshöjande insatser  
för förtroendevalda och tjänstepersoner
Förtroendevalda, chefer, berörda yrkesgrupper och 
centrala stödfunktioner ska få mer kunskap inom 
området. Såväl generella utbildningsinsatser kring 
barnets rättigheter, hur rättigheterna kommer till 
uttryck i svensk lagstiftning som verksamhets- 
specifika utbildningsinsatser ska genomföras.

Kunskaps- och kompetenshöjande insatser  
för barn och vårdnadshavare
Verksamheterna ska inom sina områden tillhandahålla 
anpassad information och kunskap till barn och vård-
nadshavare om barnets rättigheter och hur rättigheter-
na kan tillgodoses.



Konventionen slår fast att varje land som förbundit 
sig att följa barnkonventionen ska genomföra rättig-
heterna ”till det yttersta av sina tillgängliga resurser”. 
En förutsättning för att systematiskt kunna följa upp 
och vidareutveckla arbetet med barnkonventionen 
är att detta integreras i Ystads kommuns ordinarie 
målstyrning.

YSTADS KOMMUNS MÅL OCH 
STYRDOKUMENT HAR ETT TYDLIGT 
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Målstyrning
Barnets rättigheter behöver synliggöras i målkedjan 
och i arbetet med nämndernas åtaganden så att de 
omsätts i konkreta aktiviteter i förvaltningar och verk-
samheter. Barnrättsperspektivet ska även synliggöras 
och beaktas i kommunens budgetprocess.

Barns levnadsvillkor som underlag för beslut
Aktuell kunskap från relevanta undersökningar 
avseende barns levnadsvillkor ska ligga till grund för 
beslut och prioriteringar som rör barn. 

Prövning av barnets bästa
Ystads kommun har beslutat att alla ärenden  
som berör barn ska innehålla en prövning av  
barnets bästa. 
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Kommunen ansvarar för flera verksamheter som rör 
barns levnadsvillkor och säkerställandet av deras rät-
tigheter. För att få en helhetssyn på barn krävs sam-
verkan, inom den egna verksamheten men också med 
andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå med 
utgångspunkt i barns rättigheter, behov och intressen. 
Arbetet ska utgöra en del i redan befintliga samver-
kansstrukturer.

YSTADS KOMMUNS VERKSAMHETER 
SKA STÄRKA BARNETS RÄTTIGHETER 
GENOM SAMVERKAN3



Gemensamma åtaganden
Arbetet möjliggör gemensamma aktiviteter  
mellan nämnder, förvaltningsövergripande  
kunskaps- och kompetenshöjande insatser  
samt gemensamma metoder och arbetssätt. 

Kontaktpersoner i förvaltningarna
Samtliga förvaltningschefer ansvarar för att det ska 
finnas minst en kontaktperson med ansvar  
och mandat att ge stöd i arbetet att integrera  
barnrättsperspektivet i respektive förvaltning. 

Extern samverkan 
För att arbetet ska bli effektivt, och samtidigt  
utgå från ett helhetsperspektiv på barnet och barns 
behov, krävs samverkan såväl inom och mellan för-
valtningarna som med externa aktörer. 



”Children are undoubtedly the 
most photographed  
and the least listened to mem-
bers of society.”

Robert A Hart 1992

Detta är en kortversion. Läs hela på:
www.ystad.se/barnetsrattigheter


