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Inledning

Syftet med denna plan

Syftet med Göteborgs Stads barnrättsplan är att öka den kommungemensamma 
styrningen av barnrättsperspektivet samt att öka kompetensen och ambitions-
nivån om barnrätt i staden. Planen fokuserar på de förutsättningar som måste 
vara på plats för att stärka barns rättigheter inom samtliga verksamhetsområden. 
Områden som staden har stor rådighet och förutsättningar att påverka barnrätts-
arbetet inom är utbildning, hälsa, fritid och trygghet. Dessa utgör fokusområden 
för planen.

Vem omfattas av planen
Denna plan riktar sig till stadens nämnder och styrel-
ser. 

Giltighetstid
Denna plan gäller för perioden 2022 till och med 
2024.

Bakgrund 
Barns rättigheter är mänskliga rättigheter. De gäller 
alla barn, utan åtskillnad. Barns rättigheter är in-
dividuella rättigheter, det innebär att stadens verk-
samheter behöver ha kunskap om rättigheterna och 
ta hänsyn till barns olika förutsättningar. Att arbeta 
barnrättsligt innebär att utifrån FN:s konvention om 
barnets rättigheter tillgodose det enskilda barnets 

rättigheter inom det som är stadens uppdrag. Sta-
den ska efterfråga barnets delaktighet, säkerställa 
icke-diskriminering och trygga varje barns rätt till liv, 
överlevnad och utveckling. Detta innebär att alltid 
förhålla sig till barnets bästa. 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barn-
konventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s 
generalförsamling den 20 november 1989 och rati-
ficerades av Sverige 1990. Den 1 januari 2020 blev 
barnkonventionen lag i Sverige.

Stadsledningskontoret genomförde 2019 en kart-
läggning som visade att det finns flera exempel på 
förvaltningar och bolag som bedriver ett kontinuer-
ligt, aktivt och strategiskt arbete vad gäller barnrätt. 
Samtidigt framkom att en del förvaltningar och 

Barns rättigheter 
är mänskliga 

rättigheter. De 
gäller alla barn, 
utan åtskillnad. 
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bolag inte bedömde sig vara berörda av barnkonven-
tionen, vilket innebär att staden inom vissa områden 
står utan beredskap och kompetens i det barnrättsliga 
arbetet. 

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 20 till 
kommunstyrelsen att ta fram en stadenövergripande 
barnrättsplan, samt till samtliga nämnder och 
styrelser att årligen upprätta ett barnbokslut. En 
inriktning för plan och barnbokslut antogs av 
kommunstyrelsen 2021-01-27, § 72. 

Koppling till andra styrande 
dokument
En viktig del av stadens styrmiljö utgörs av interna-
tionella konventioner om mänskliga rättigheter vilka 
även speglas i svensk lagstiftning. Regeringsformen 
slår fast att den offentliga makten ska utövas med 
respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet. I reger-
ingsformen inkluderas dessutom europeiska konven-
tionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, Europakonventionen, i 
sin helhet. 

Barns rättigheter rör samtliga av stadens verksam-
heter och har koppling till både stadsövergripande 
och lokala styrande dokument. Som bilaga ges en 
överblick över de lokala styrande dokument som 
primärt har bäring på arbetet med barns rättigheter 
enligt denna plan och som innehåller insatser som 

stärker barns rätt till bland annat ickediskriminering, 
liv och utveckling och delaktighet.  En följsamhet 
till, och ett aktivt genomförande av, beslutade planer 
och program är en förutsättning för ett framgångsrikt 
barnrättsarbete.

Stödjande dokument
I Göteborgs Stad finns ett antal dokument som går i 
linje med och stödjer det arbete som behandlas i pla-
nen. Även nationella myndigheter har tagit fram råd 
och rekommendationer kring hur kommunens verk-
samheter kan arbeta för att stärka barns rättigheter. 
Listan innehåller också ytterligare rapporter som har 
varit ett underlag vid framtagande av planen och kan 
utgöra stöd för framtida arbete. En förteckning över 
ett urval av stödjande dokument inom området finns 
i bilaga till planen. Under planens genomförande kan 
det komma att skapas ytterligare stadengemensamma 
stödjande dokument.

Genomförande av denna plan
Kommunstyrelsen ansvarar för att stödja implemen-
tering och samordning av arbetet enligt planen i 
nämnder och styrelser. 

Nämnd och styrelse ska ta fram egna insatser eller 
förstärka redan påbörjade insatser baserat på en 
analys av hur väl de arbetar utifrån de grundläggan-
de principerna i barnkonventionen och planens fyra 
fokusområden, samt målet och insatserna i planen. 

Internationella konventioner
FN:s allmänna deklara-

tion om de mänskliga 

rättigheterna

Barnkonventionen Ramkonventionen om 

skydd för nationella 

minoriteter

Konvention om rättig-

heter för personer med 

funktionsnedsättning

Nationell lagstiftning
Sveriges grundlagar

Barnkonventionen

Diskrimineringslagen

Lagen om nationella 

minoriteter och  

minoritetsspråk

Kommunallagen

Förvaltningslagen

Skollagen

Socialtjänstlagen

Plan- och bygglagen

Miljöbalken

Barnrättsplan

Lokal styrning
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I stycket om utgångspunkter för Göteborgs Stads 
barnrättsplan beskrivs ett antal fokusområden som 
har framkommit under beredningen av planen. Dessa 
områden kan vara en vägledning för stadens nämnder 
och styrelser vad som behöver göras för att stärka 
rättigheterna kopplat till de fyra fokusområdena i 
planen.

Uppföljning av denna plan 
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av planen. 
Uppföljningen av barnrättsplanen görs via de barn-
bokslut som samtliga nämnder och styrelser årligen 
upprättar. 

I nämnders och styrelsers barnbokslut ska eventuella 
resultat av barnrättsarbetet inom trygghet, utbild-
ning, fritid och hälsa redovisas, utifrån barnkonven-
tionens grundläggande artiklarna och övriga artiklar 
relevanta för verksamhetens uppdrag, samt med hjälp 
av indikatorer som verksamheten tagit fram. För att 
kunna mäta effekter på en mer övergripande nivå kan 
indikatorer komma att hämtas ifrån olika under-
sökningar kopplat till de fyra fokusområdena och 
nämnders och bolags barnbokslut. 

Uppföljningen av nämnders och barnbokslut på en 
övergripande nivå kommer att ske i samverkan med 
ungdomsfullmäktige. Kommunstyrelsens råd och 
röstbärande organisationer kommer att ta del av 
resultaten och bjudas in till dialog om det samma. 

Innan planperioden löper ut 2024 kommer stadsled-
ningskontoret att utvärdera stadens barnrättsarbete, 
om barns rättigheter stärkts i enlighet med barn-
konventionens artiklar och bidragit till planens mål. 
Utvärderingen ska ge vägledning i stadens fortsatta 
barnrättsarbete.

Utgångspunkter för Göteborgs Stads 
barnrättsplan

Barns rättigheter är mänskliga rättigheter. De 
mänskliga rättigheterna är ömsesidigt samverkande 
och odelbara. Det betyder att de olika rättigheterna 
utgör delar av samma helhet på ett sådant sätt att 
ingen enskild rättighet kan anses vara viktigare än 
någon annan. De mänskliga rättigheterna är också 
universella. De gäller för alla människor, utan åtskill-
nad, över hela världen, oavsett land, kultur eller spe-
cifik situation. Rättigheterna i barnkonventionen ska 
respekteras och tillförsäkras varje barn utan åtskillnad 
av något slag, oavsett barnets eller dess vårdnadsha-
vares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller 
annan åskådning, nationella, etniska eller sociala 
ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller 
ställning i övrigt. I konventionens mening avses med 
barn varje människa under 18 års ålder. Rättigheterna 
gäller därför alla barn och är inte beroende av barnets 
eller vårdnadshavarens folkbokföringsadress eller 
nationalitet. 

Barn är rättighetsbärare som kan utkräva sina rät-
tigheter med stöd av konventioner. Göteborgs Stad 
med sina verksamheter har skyldighet att respektera, 
skydda, uppfylla och bevaka enskildas rättigheter. För 
att säkerställa icke-diskriminering är en normkritisk 
analys nödvändig inom staden. Förgivettagna före-
ställningar om dem staden är till för behöver syn-
liggöras så att staden på ett normmedvetet sätt kan 
möta allas olikheter och erbjuda likvärdig service. På 
så sätt framkommer även det enskilda barnets unika 
situation, kompetens och rättigheter. 
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Om barnkonventionen
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som till-
sammans utgör en helhet. Fyra av artiklarna utgör 
de grundläggande och vägledande principer som 
alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn. 
Övriga artiklar ska läsas med grundprinciperna som 
utgångspunkt. Artiklarna är därför särskilt viktiga 
att känna till, men alla artiklar i barnkonventionen är 
lika viktiga.

Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rät-
tigheter. Ingen får diskrimineras. Detta betyder inte 
att alla barn ska behandlas exakt lika. Det kan krävas 
särskilda åtgärder för att se till att enskilda barn eller 
grupper av barn får sina rättigheter tillgodosedda. 
Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner 
sig i ett land som har ratificerat den. 

Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i 
första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens 
grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras 
i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen 
åsikt och erfarenhet. Det betyder inte att det alltid 
ska vara utslagsgivande, även andra intressen kan ha 
samma eller större betydelse. Beslutsfattare ska dock 
ha i åtanke att barnets bästa inte bara är ett intresse 
bland andra, utan det är ett intresse som måste ges 

särskild vikt. Det ska också noteras att ett och samma 
beslut kan röra flera barn eller grupper av barn med 
olika intressen, behov och förutsättningar.

Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, över-
levnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara 
om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, 
moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.

Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och 
uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som berör barnet. När åsikterna beaktas ska hänsyn 
tas till barnets ålder och mognad.

Utöver de artiklar som utgör barnkonventionens 
fyra grundprinciper har Göteborgs Stad genom sina 
verksamheter stor möjlighet att påverka barns rät-
tigheter enligt fler artiklar. Exempelvis belyses barn 
utifrån livsvillkor som ger särskilda rättigheter, såsom 
artikel 22 om rättigheter för flyktingbarn, artikel 23 
om rättigheter för barn med funktionsnedsättningar 
och artikel 30 som beskriver rättigheter för barn som 
tillhör minoritetsgrupper. Barnkonventionens artikel 
5 belyser även att föräldrarna har det yttersta ansvaret 
för barnet och ska säkerställa att det får kännedom 
om och hjälp i att utöva sina rättigheter. Samtliga 
artiklar återfinns i bilaga till planen där även grunden 
till planens fokusområden framgår.
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Definitioner och begrepp 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som tillsammans utgör en helhet. Fyra av artiklarna utgör de grund-
läggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn. Övriga artiklar 
ska läsas med grundprinciperna som utgångspunkt. Artiklarna är därför särskilt viktiga att känna till, men alla 
artiklar i barnkonventionen är lika viktiga.

 » Barn: Varje människa under 18 år är ett barn i konventionens mening.

 » Barnperspektiv: Den kunskap om barn som vuxna utgår från när de avser att göra något utifrån barnets 
bästa. Vuxnas perspektiv kan därför skilja sig från hur barnet upplever och förstår samma situation. Barn-
perspektivet är en färskvara som förändras över tid.

 » Barnkompetens: Personer som arbetar med barn direkt eller indirekt sägs ha en barnkompetens. Det hand-
lar alltså om de färdigheter man uppnått genom utbildning och erfarenhet av barn. Kompetensen delas ofta 
upp i områdena organisatorisk, social och pedagogisk kompetens. I barnkompetens innefattas även att ha 
kunskap om barns livsvillkor och om barn i utsatta situationer. 

 » Barns livsvillkor: Barn växer upp under olika socioekonomiska och geografiska förutsättningar, har olika 
etniska tillhörigheter, religioner eller andra trosuppfattningar, funktionsnedsättningar, har olika åldrar samt 
sexuella läggningar och könsidentiteter. Barns livsvillkor innehåller även unika kompetenser och situationer. 
Livsvillkoren påverkar i dagsläget barnets möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. 

 » Barn i utsatta situationer: Barn i utsatta situationer behöver särskilt beaktas i att vara delaktiga i samhället 
och få sina rättigheter respekterade. Det finns ett antal risk och skyddsfaktorer för barns utsatthet, vilka kan 
vara båda dynamiska och statiska. Riskfaktorer för barn i utsatta situationer omfattar här ett brett spektrum: 
brist på bekräftelse och respekt, utsatthet för diskriminering, försummelse kring barnets grundläggande 
behov och/eller allvarliga brister i rätten till skydd och identitet. Anledningarna kan vara fler, men barnets 
upplevelse av utsatthet är utgångspunkten. 

 » Barns perspektiv: När det gäller barnets perspektiv är det nödvändigt att ett barn fått uttala sig i den ak-
tuella frågan. Det är det som visar sig för barnet som är det intressanta när vi pratar om barnets eget per-
spektiv. Genom att fråga efter barnets synpunkter levandegörs barnets eget perspektiv. Det handlar om det 
enskilda barnets synpunkter. 

 » Barnrättsperspektiv: Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. Barnrättsperspektiv innebär att alla be-
sluts- och arbetsprocesser är barnrättsbaserade, det vill säga utgår från konventionens fyra grundläggande 
principer och övriga rättigheter i konventionen. 

 » Barnrättsbaserat synsätt: Ett barnrättsbaserat synsätt uttrycks som att varje barn ska erkännas, respekteras 
och skyddas som rättighetsbärare med en individuell personlighet, egna behov och intressen samt personlig 
integritet.
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Planen

Inom Göteborgs Stad finns flera verksamheter som är i direkt kontakt med barn. 
Inom socialtjänst, utbildning och barnomsorg, stadsplanering samt kultur och 
fritid fattas beslut som har direkt inverkan på barns vardag och deras livssituation, 
som grupp eller som individer. Staden har även flera verksamheter som påverkar 
det samhälle och den livsmiljö barnen lever och växer upp i. Detta innebär att  
planen har en bred ansats och förutsätter att samtliga verksamheter identifierar 
vad som kan och bör förbättras i den egna verksamheten för att säkerställa  
stärkta rättigheter för de barn som mest behöver det. Det är i den lokala kontex-
ten effekterna för barn och unga blir mest tydliga, såväl positiva som negativa. 

Undersökningar visar att majoriteten av barnen i 
Göteborg har goda uppväxtvillkor. Trots det finns 
brister i hur Göteborgs Stad lever upp till barnkon-
ventionens artiklar. Bristerna är ibland generella, så-
som rätten till delaktighet och inflytande. En annan 
generell brist är barns rätt till likabehandling och 
icke-diskriminering. Detta riskerar att leda till spe-
cifika brister för barn och unga inom flera av stadens 
verksamheter. Lösningarna till dessa brister finns hos 
verksamheterna, men staden behöver gemensamt 
säkerställa ett stöd i arbetet. 

I arbetet med att ge alla barn och unga likvärdiga 
chanser och där barnets rättigheter respekteras behö-
ver alla stadens verksamheter bidra. Göteborgs Stad 
ska se varje barn som en rättighetsbärare och stadens 
samlade verksamheter som skyldighetsbärare. Hur 
staden uppfyller barns rättigheter idag påverkar även 
den framtida utvecklingen av vårt samhälle.

Fokusområden
Områden som staden har särskilt stor rådighet att 
påverka rättigheterna inom gäller rätten till en god 
utbildning, en meningsfull fritid, en trygg vardag 
samt en god hälsa. Dessa områden är ömsesidigt 
beroende av varandra. En insats inom ett område 
ger positiva effekter på helheten, likväl som brister 
inom ett område ger negativa effekter på barnens 
samlade förutsättningar. Detta visar på vikten att alla 
verksamheter gör vad som krävs för att tillsammans 
stärka barns rättigheter inom sina respektive grund-
uppdrag. 

Nedan beskrivs de fyra fokusområdena kortfattat 
utifrån stadens utmaningar och ansvarsområden. Det 
finns dock ett flertal ytterligare områden där stadens 
verksamheter tillsammans påverkar barns rättigheter. 
Inom respektive fokusområde är det även viktigt att 
beakta barns olika förutsättningar och livsvillkor för 
att få rättigheterna tillgodosedda. 

Kompetens

FRITID

Likabehandling

och

ickediskriminering

Liv, överlevnad

och

utveckling

Delaktighet

Samverkan

Barnets 

bästa

Det enskilda

barnets

rättigheter

TRYGGHET

HÄLSA

UTBILDNING

Kompetens

FRITID

Likabehandling

och

ickediskriminering

Liv, överlevnad

och

utveckling

Delaktighet

Samverkan

Ledning och

styrning

Barnets 

bästa

TRYGGHET

HÄLSA

UTBILDNING

FRITID

Likabehandling

och

ickediskriminering

Liv, överlevnad

och

utveckling

Delaktighet

Barnets 

bästa

Det enskilda

barnets

rättigheter

TRYGGHET

HÄLSA

UTBILDNING

Det enskilda

barnets

rättigheter
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Trygghet
Flera av artiklarna i barnkonventionen berör barns 
rätt till trygghet och skydd, mänsklig värdighet och 
fysisk integritet. Varje barn har rätt att växa upp 
under förhållanden som främjar barnets möjligheter 
att nå sin fulla potential. Det handlar om trygghet 
i att ha närstående vuxna som bryr sig, en ekonomi 
som täcker de basala behoven, men också trygghet 
i att inte bli utsatt för brott eller kränkningar. Detta 
är viktiga områden för att unga ska ha goda levnads-
villkor och makt att forma sina egna liv, eftersom 
otrygghet begränsar ungas möjligheter inom de an-
dra fokusområdena. Trygghet i skolan är exempelvis 
en grundförutsättning för att elever ska kunna tillgo-
dogöra sig sin utbildning. Trygghet är även att ta sig 
till och från skolan och fritidsaktiviteter på ett tryggt 
och säkert sätt genom säkra kommunikationer och 
belysta vägar. Det handlar även om att de som träffar, 
och arbetar med barn, har kunskap om olika funk-
tionsnedsättningar, andra diskrimineringsgrunder 
och arbetssätt för att säkerställa barnets rättigheter.

Kommunens uppdrag har påverkan på barns trygg-
het. Det handlar om att säkerställa och utveckla 
bostadsområden, skolor och miljöer som barn och 
unga finner trygga, trivsamma och tillgängliga. Det 
handlar även om hur det våldspreventiva arbetet sker 

och vilka grupper som inkluderas i detta, på vilket 
sätt trygga vuxna finns i barns närhet och hur dessa 
har kompetents att tolka barns signaler på utsatthet 
för våld. Barn påverkas även av vuxnas livsvillkor hur 
staden gemensamt arbetar mot exempelvis kränk-
ningar av olika slag, rasism, homo-, bi- och transfobi. 
En utsatthet för våld, hat och hot kan ske i olika 
sammanhang såsom i hemmet, i skolan, i bostadsom-
rådet och genom sociala medier. Det drabbar barn 
i alla åldrar. Göteborgs Stad är även en aktör som i 
många sammanhang samarbetar och sluter avtal med 
externa aktörer genom exempelvis upphandling, där 
barns rätt till trygghet bör vara en utgångspunkt. 

Föräldrar och andra vårdnadshavare har en avgö-
rande betydelse för utvecklingen hos barn och unga 
och Staden kan påverka barns trygghet genom stöd 
till dessa. Det handlar bland annat om socialt och 
ekonomiskt stöd, stöd till sysselsättning, boende och 
mot missbruk. Trångboddhet kan medföra ökad risk 
för våldsutsatthet, sämre hälsa och sämre skolresultat. 
Det handlar även om stöd i att vara en trygg vuxen 
som ger barnet den omvårdad och skydd som krävs. 
Barns förutsättningar för trygghet är beroende av 
vuxnas förmåga att tillgodose den samt till rätten att 
få vara den man är. 
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Utbildning
I barnkonventionens fastslås barnets rätt till ut-
bildning. Rätten till utbildning ska förverkligas på 
grundval av lika möjligheter. Utbildningen syftar 
till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om 
personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. 
Rätten till utbildning är tätt förknippad med barns 
övriga rättigheter, då en avslutad grundskoleutbild-
ning är en friskfaktor och ger bättre förutsättningar 
för ett liv fritt från våld, en bättre hälsa och större 
möjlighet till delaktighet.

I dialog lyfter barn särskilt skolan som en plats där 
barnkonventionen behöver synliggöras. Skolan i 
en vidare bemärkelse omfattar även barns möjlig-
heter till personlig utveckling, social samvaro och 
trygghet. Sammantaget påverkar alla dessa faktorer 
barns rättigheter att tillgodogöra sig en utbildning 
och fullständiga betyg. Barn vill vara mer delaktiga 
oavsett om det handlar om själva lärandet, hur skolan 
arbetar med trygghetsskapande åtgärder eller insatser 
för utbildning i den vida bemärkelsen. 

Staden arbetar med barns rätt till utbildning på flera 
plan från förskolan till vuxenutbildning och hur barn 
får sina rättigheter tillgodosedda där. Det finns dock 
utrymme för förbättringar gällande hur staden säker-
ställer att barn med olika funktionsnedsättningar får 
rätt stöd eller säkerställer att placerade barn kan gå ut 
med godkända betyg. Det handlar även om undervis-
ning i eller på sitt modersmål, arbetsmiljön i skolan, 
likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkningar 
och mobbning. Barn som inte kommer till skolan 
är ett ökande problem som kräver insatser från flera 
verksamheter. Det förutsätter rätt stöd i skolan, men 
även samverkan med hemmet, socialtjänsten samt 
lösningar kring färdmedel och väg till skolan. Rätt-
en till utbildning kan stärkas genom läxläsning som 
idag bedrivs genom allmännyttans bostadsbolag men 
även i samverkan med andra aktörer i civilsamhället. 
Staden bidrar även med information om, och förstå-
else för, hur samhället fungerar genom sina respek-
tive verksamheter. Att ge barn kunskap om dagens 
miljö- och klimatfrågor möjliggör för barnet att ta 
tillvara sina rättigheter fullt ut. Flera av stadens bolag 
anordnar aktiviteter och studiebesök med och för 
barn, vilka ytterligare kan stärkas utifrån barns rätt 
till likabehandling. 
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Fritid
Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt till 
en meningsfull fritid, kultur men även vila. Det kan 
handla om tillgång till aktiviteter på fritiden, hur 
dessa kommuniceras samt möjligheten att förflytta 
sig till och från dessa. Det handlar även om en likvär-
dig tillgång och inflytande över fritiden. Stadens stöd 
till föreningslivet för att möjliggöra en meningsfull 
fritid, såväl kunskapsmässigt som ekonomiskt, är 
viktigt. Enligt barnkonventionen har barnet även rätt 
till ett privatliv. 

Barn och unga i Göteborg har inte likvärdiga möjlig-
heter att skapa en meningsfull fritid och alla kan inte 
fullt ut nyttja stadens utbud. Tillgången till aktivi-
teter ser bland annat olika ut beroende av kostnader, 
kännedom om och möjligheten att ta sig till och från 
aktiviteter. Till exempel vittnar paraidrottare om att 
det inte i första hand är anläggningen som är pro-
blemet utan möjligheten att ta sig dit. Det är även 
viktigt med aktiviteter i lokalområdet. Tillgängliga 
ytor för lek och rekreation, stadsrummet och naturen 
är viktiga delar av fritiden som behöver uppmärk-
sammas. Många aktiviteter och verksamheter exklu-
derar barn som avviker från normen eller har särskil-
da behov. Det kan handla om brister i den fysiska 
utformningen, avsaknad av gröna ytor och utemiljöer, 
men också om avsaknad av ett inkluderande förhåll-
nings- och arbetssätt. Exempelvis upplever många 
hbtqi-unga en otrygghet vid offentliga aktiviteter. 

Som en del av fritiden ingår även möjligheten till 
feriearbete. Äldre barn vill också se universellt utfor-
made arbetsplatser, som redan från början tar hän-
syn till de olikheter som finns representerade i vårt 
samhälle. Det vill säga, arbetsplatser där unga kan 
feriearbeta oavsett förutsättningar. Möjligheten att 
jobba extra är en ekonomisk fråga för många ungdo-
mar men det handlar också om ett lärande och att bli 
sedda av vuxenvärlden. 

Barns möjligheter till delaktighet varierar stort och 
många unga uttrycker en önskan om att själva i högre 
utsträckning vara med och definiera vad en värdefull 
fritid består av. Vuxnas och barns prioriteringar och 
föreställningar kan skilja sig åt. Det kan exempelvis 
gälla datorspel eller att bara få vila från aktiviteter. 
Arenor och mötesplatser kan bli mer attraktiva om 
aktiviteter planerats i medskapande processer tillsam-
mans med unga med olika behov och förutsättningar. 
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Hälsa
Genom barnkonventionen har Sverige åtagit sig att 
tillgodose varje barns rätt till sitt liv, att få överleva 
och att få utvecklas. Barn har rätt till stöd, vård och 
behandling för att få denna rättighet tillgodosedd. 
Ett förebyggande arbete är särskilt viktigt vad gäller 
barns hälsa. Suicidprevention är ett exempel, liksom 
att förebygga spädbarnsdöd. Vardagsrasism, stig-
matisering och diskriminering bidrar till en sämre 
hälsa bland barn. Ett barnrättsligt arbete förutsätter 
krafttag mot dessa uttryck. 

Barns hälsa är avhängig barns utsatthet inom andra 
livsområden. Arbetet med att upptäcka, stödja och 
värna våldsutsatta barn behöver utvecklas då hälso-
konsekvenserna av att som barn utsättas för våld och 
försummelse är mycket allvarliga. Flickor som pojkar 
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är 
vanligare att unga hbtqi-personer upplever begräns-
ningar och inskränkningar i sina liv och begår fler 
självmordsförsök än unga som identifierar sig som 

heterosexuella. Barn med funktionsnedsättning kan 
vara särskilt utsatta i en hederskontext då de ofta har 
en särskild beroendeställning till de vårdnadsgivare 
som kontrollerar dem. 

Staden verkar för barns hälsa på ett flertal sätt. Mil-
jön i hemmet är en viktig faktor som påverkar barns 
och ungas hälsa under uppväxten och senare i livet. 
En god relation mellan barn och vårdnadshavare 
minskar risken för en rad olika hälsoproblem och 
riskbeteenden hos barnen. Staden erbjuder stöd till 
vårdnadshavare, såväl generella som riktade och dessa 
behöver utgå från vårdnadshavares och barns olika 
förutsättningar och behov. Stadens verksamheter 
bedriver även ett arbete för barns hälsa genom ut-
bildning och information om alkoholen och tobakens 
skadeverkningar.

Hur barn och unga mår påverkar såväl skolresultat 
som livsstil. Det handlar om hur skolan, tillsam-
mans med andra verksamheter och organisationer, 

14                Göteborgs Stads barnrättsplan



kan främja fysisk aktivitet och förebygga psykisk 
hälsa hos barn och unga. Detta kan göras genom 
undervisningen, men även hur kommunen planerar 
och tillgängliggör friytor för fritid och rekreation 
är väsentligt för barns hälsa. Leken och utevistelsen 
gynnar förutom barns fysiska aktivitet den sociala 
och mentala hälsan. Tillgängliga, gröna och rena 
utemiljöer i hela staden kombinerar flera hälsovinster 
på samma gång. Staden är både en organisatör och en 
möjliggörare av olika fritidsaktiviteter som påverkar 
hälsan. Ytterligare en fråga kring barns hälsa är hur 
staden tar emot, lyssnar till och agerar på de frågor 
som påverkar barns psykiska hälsa negativt. Det kan 
handla om relationer, stress i skolan, upplevelser av 
diskriminering eller oro för klimatet. 

Stöd till barns psykiska hälsa ges inte alltid i tillräck-
lig utsträckning, i tid, eller utifrån deras specifika 
behov och förutsättningar. Barn som placerats av 
socialtjänsten eller barn till föräldrar med missbruk 
eller egen psykisk ohälsa är grupper av barn vars rätt 
till hälsa riskerar att förbises. För exempelvis sverige-
finska och romska barn och barn med olika funk-
tionsnedsättningar kan tillgång till sitt eget språk och 
kommunikation vara en del av identitetsskapandet 
och grunden till god hälsa. 

Planens mål:  
Barns rättigheter har stärkts genom 
ett systematiskt och inkluderande 
arbete

Utgångspunkten är att barns rättigheter ska vara 
tillgodosedda. Staden har dock inte enskild rådighet 
över barns livsvillkor. Staden kan däremot säkerställa 
att det egna arbetet har ett barnrättsperspektiv, och 
därmed tydligt stärka barns rättigheter. 

Ett systematisk och inkluderande barnrättsarbete 
förutsätter att barns rättigheter finns med i stadens 
processer, från planering och beslut till genomför-
ande och uppföljning. En grundförutsättning för 
ett systematiskt och inkluderande barnrättsarbete 
är kompetens. Utöver kompetens om själva barn-
konventionen behöver staden utveckla sin kunskap 
om barns olika livsvillkor och hur rättigheterna till 
trygghet, utbildning, hälsa och fritid påverkas av den 
egna verksamheten. Ett inkluderande barnrättsarbete 
innefattar även att efterfråga och ta om hand hur 
beslut, åtgärder och insatser påverkar barn med skilda 

livsvillkor olika. En grundläggande komponent är ett 
barnrättsbaserat synsätt där barn kommer till tals och 
lyssnas på. Detta bidrar till ett nödvändigt förtroende 
för att insatserna ska ha effekt. 

Ytterligare en viktig del är väl fungerande samver-
kansstrukturer som tillsammans kan verka för en 
helhetssyn på barns rättigheter, oavsett vilken verk-
samhet som står som ansvarig för insatserna. 

Insatserna i planen syftar till att stärka förutsättning-
arna för att Göteborgs stad ska kunna bedriva ett 
systematiskt och inkluderande barnrättsarbete, i varje 
nämnd och styrelse, men även i staden som helhet. 

Insatserna direkt riktade till barn syftar till att, med 
de grundläggande principerna som utgångspunkt, 
stärka barns rätt till trygghet, utbildning, fritid och 
hälsa. 
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Insatser för kompetenshöjning 
Kunskap om barnets rättigheter och vad det innebär 
i praktiken är en grundförutsättning för att leva upp 
till åtagandena enligt barnkonventionen. Även för-
ståelsen för barns livsvillkor och hur stadens insatser 
påverkar olika barn på olika vis, behöver öka. Det är 
inte ovanligt att det är de barn som inte syns i upp-
följningar som dessutom har svårast att komma till 
tals gällande insatser som berör dem. Följden riskerar 
att bli ett dubbelt osynliggörande av de barn som 
behöver stödet allra mest. 

Kunskap om barns livsvillkor inhämtas genom såväl 
kvalitativa och kvantitativa kartläggningar som stu-
dier och forskning. En viktig källa till information är 
även civilsamhällets röstbärande organisationer, som 
kan ha kunskap om barns villkor som inte fångas upp 
inom stadens verksamheter. Den viktigaste kunska-
pen om barns livsvillkor inhämtas dock genom att 
barn och unga själva får komma till tals. 

Insats 1:1: Öka den grundläggande kompetensen om barns rättigheter

Kompetensen om barnrätt innefattar kunskap om 
barnkonventionens samtliga artiklar och helhetssyn, 
om dess grundläggande principer och om hur barnets 
bästa kan och bör beaktas. Bristande kunskap om 
barns faktiska rättigheter enligt konventionen och 
hur de tillämpas i verksamheten leder till att barn 
inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det medför 
även att det är svårt för stadens anställda att på ett 
tydligt sätt förverkliga och kommunicera barns rät-
tigheter till de som berörs av verksamhetens insatser. 

Särskilt brister kunskapen hur staden kan säkerställa 
rättigheterna för yngre barn, barn i utsatta situatio-
ner, barn vars behov avviker från normen eller särskilt 

identifieras i barnkonventionen, vilket behöver vara 
en del av den grundläggande kompetensen.  Dis-
krimineringsgrunderna är exempel på faktorer som 
påverkar barnets möjligheter att få sina rättigheter 
tillgodosedda. Kombinationen av två eller flera 
diskrimineringsgrunder innebär dessutom en förstär-
kande riskfaktor. Även barns olika livsvillkor påverkar 
hur rättigheterna förverkligas. I kompetensutveck-
lingen ingår att skapa förståelse för verksamhetens 
barnsyn utifrån definitioner och begrepp. Nämn-
dernas och styrelsernas redovisning i barnboksluten 
är ett viktigt underlag för stadens gemensamma 
kompetenshöjande insatser och eventuell samord-
ning av dessa. 

Insats 1:1 Öka den grundläggande kompetensen om barns rättigheter 

Förväntat resultat Genom att stadens medarbetare får en högre grundläggande kompetens om barns rät-
tigheter ökar möjligheten att tillgodose dessa, veta var åtgärder behöver sättas in samt 
vilka aktörer som är relevanta för samverkan. En grundläggande kunskap möjliggör även 
till att identifiera de specifika kunskapsbrister verksamheten behöver åtgärda. 

Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att tillgängliggöra grundläggande utbildningsmaterial 
som stöd för nämnder och styrelser. 

Samtliga nämnder och styrelser ansvarar för att den grundläggande utbildningen till-
gängliggörs för, och omsätts av, berörda medarbetare. Nämnder och styrelser ansvarar 
även för att utifrån behov komplettera med verksamhetsspecifika kompetensutveck-
lingsinsatser. 

Uppföljning Följs upp genom samtliga nämnders och styrelsers barnbokslut
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Insats 1:2 Utveckla metoder för att följa upp barns livsvillkor utifrån 
alla barns lika värde. 

Majoriteten av stadens kvantitativa uppföljningar 
om barns livsvillkor möjliggör uppföljning utifrån 
ålder och juridiskt kön. Bristen på bakgrundvariabler 
minskar möjligheten att följa upp vilka barn stadens 
insatser inte når ut till på rätt sätt. Detta riskerar 
att osynliggöra vissa enskilda, eller grupper, av barn. 
Ytterligare en risk är att okunskap om ojämlikheten 
bland barn leder till insatser som ytterligare ökar de 
ojämlika livsvillkoren. Ett synliggörande av dessa 
förhållanden, med särskilt fokus på barn i utsatta 
situationer, barn vars behov avviker från normen, eller 
särskilt identifieras i barnkonventionen, är nödvän-
digt för att stärka alla barns rätt till trygghet, utbild-
ning, fritid och hälsa.

I stadens trygghetsmätningar finns inte barn under 
16 år representerade. Staden saknar sammanställd 

kunskap om på vilket sätt barn upplever otrygghet, 
när de gör det och vilka barn som påverkas på vilket 
sätt. 

För att få en tydligare bild av livsvillkor för barn i 
Göteborg behöver staden utveckla metoder för upp-
följning utifrån barns olika förutsättningar. Meto-
derna kan vara kompletterande kvalitativa undersök-
ningar, trygghetsvandringar, forum för samråd med 
barn samt kvalitativa intervjuer med representanter 
för olika målgrupper. Det kan även handla om hur 
enkäter är utformade, på vilka språk och genom vilka 
metoder de tillgängliggörs samt barnets tillit till den 
som ställer frågorna. Det handlar om att säkerställa 
att vi når alla barn. Insatsen ska ha ett särskilt fokus 
på att följa upp barns trygghet utifrån alla barns lika 
värde. 

Insats 1:2 Utveckla metoder för att följa upp barns livsvillkor utifrån alla barns lika värde. 

Förväntat resultat Genom att stadens verksamheter har bättre kunskap om barns livsvillkor och förutsätt-
ningar samt kan identifiera var resurser och aktiviteter ska förstärkas ökar möjligheten 
att säkerställa alla barns rättigheter.

Ansvar Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst, grundskolenämnden, försko-
lenämnden, utbildningsnämnden samt nämnden för funktionsstöd.

Uppföljning Följs upp genom ansvariga nämnders barnbokslut

I stadens  
trygghetsmätningar 

finns inte barn  
under 16 år  

representerade. 
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Insats 1:3 Utveckla metoder för barns delaktighet 

Delaktighet skapar mening och engagemang och 
arbetet kan bedrivas på många olika sätt och på olika 
nivåer. Nivån av delaktighet är beroende av var i 
beslutsprocessen delaktigheten sker samt barnets för-
kunskaper, vilket även behöver vara tydligt för barnet. 
I staden finns ett flertal beprövade metoder som kan 
vara en utgångspunkt, men som behöver utvecklas 
med ytterligare fokus på barnets rätt till likabehand-
ling och ickediskriminering och där barn i utsatta 
situationer inkluderas.  

Det finns ett flertal forum för samverkan och dialog 
med barn och unga, vilka främst riktar sig till barn 
i skolåldern. Ett framgångsrikt arbete med barns 
delaktighet behöver omfatta mer av ett uppsökande 
delaktighetsarbete, bedrivas på barns arenor, vara 
tillgängliga och anpassas till yngre barn samt till 
barnets livsvillkor. I de fall barnet inte själv kan höras 
ska delaktigheten av vårdnadshavare och röstbärande 
organisationer säkerställas. 

Även stadens verktyg för delaktighet i utredningar 
och uppföljning av insatser behöver anpassas bättre 
till olika barnets behov och förutsättningar. Tidig 
delaktighet bidrar till att höja kvaliteten på stadens 
omfattande arbete med tidiga och främjande insat-
ser för barn i staden. Metoderna som utvecklas bör 
spridas över staden för att stödja andra nämnder 
och styrelser i deras systematiska och inkluderande 
barnrättsarbete. 

Insatsen förstärker nämnden för demokrati och med-
borgarservice uppdrag om att stödja nämnder och 
styrelsers demokratiarbete. Insatsen ska ha ett särskilt 
fokus på metoder för delaktighet av yngre barn och 
barn i utsatta situationer.

Insats 1:3 Utveckla metoder för barns delaktighet. 

Förväntat resultat Genom fler kanaler, nätverk och metoder som förvaltningar och bolag kan använda sig 
av möjliggörs att fler barn är delaktiga. Även synpunkter från yngre barn och barn i 
utsatta situationer synliggörs och kan tas i beaktande i stadens arbete och vid bedöm-
ningar av barnets bästa. 

Ansvar Nämnden för demokrati och medborgarservice ansvarar för ett kompetensstöd om me-
toder för barns delaktighet i samskapande med andra nämnder. 

Förskolenämnden, grundskolenämnden, nämnden för funktionsstöd samt Socialnämn-
derna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst ansvarar för att utveckla metoder inom 
den egna verksamheten. 

Uppföljning Följs upp genom ansvariga nämnders barnbokslut
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Insatser för styrning och ledning 
Barnrättsarbetet behöver vara en del i nämndens 
och styrelsens lednings-, styr- och beslutsprocesser. 
Nämnders och styrelsers verksamhetsansvar bygger 
bland annat på att styrning, uppföljning och kontroll 
av verksamheten ska vara systematisk, förebyggande 
och utvecklingsinriktad. Information och lärdomar 
om behov, förväntningar och upplevelser hos de verk-
samheten riktar sig till ska beaktas i styrningen. Där 
ska framgå på vilket sätt barnkonventionens artiklar 
har beaktats.

En framgångsfaktor för ett systematiskt och inklu-
derande barnrättsarbete är samverkan mellan de 
aktörer som finns runt barn. Samverkan bör ske på 
alla nivåer, från lednings- och förvaltningsnivå till 
de enskilda medarbetare som möter barn. Det finns 
brister i helhetssynen på barnets bästa genom att 
verksamheter inte ser vad som gemensamt kan och 

bör göras för att säkerställa barns rättigheter. I andra 
exempel framkommer att barnrättsperspektivet varit 
med inledningsvis, men minskat allteftersom ett 
genomförande av den planerade insatsen går vidare 
till en annan förvaltning eller verksamhet. 

Samverkan med externa aktörer, såsom andra myn-
digheter och röstbärande organisationer, är viktigt 
för att säkerställa en helhetssyn på barns rättigheter. 
För att kunna möta dessa samverkansaktörer är det 
väsentligt att staden internt har förutsättningar för 
en helhetssyn. Det förutsätter att organisationen 
har identifierat hur den egna verksamheten påverkar 
barn, direkt och/eller indirekt, och vilken del verk-
samheten spelar i en helhetssyn på barns rättigheter. 
Insatserna syftar till att etablera ett systematiskt 
och inkluderande barnrättsarbete utifrån den egna 
nämndens/styrelsens analys av prioriterade förbätt-
ringsområden.

Insats 2:1: Identifiera hur den egna verksamheten påverkar barns  
rättigheter utifrån barns olika livsvillkor

Stadens nämnder och styrelser har direkt eller indi-
rekt påverkan på barns rättigheter enligt barnkon-
ventionen, däribland rätten till trygghet, utbildning, 
fritid och hälsa. Således behöver varje nämnd och 
styrelse identifiera vilka förutsättningar och behov 
som finns för att kunna bedriva ett systematiskt och 
inkluderande barnrättsarbete. Det är en förutsättning 
att öka kompetensen om barns olika livsvillkor för att 
genomlysningen ska bli fullständig.

I insatsen ingår att identifiera vilka av barnkonven-
tionens artiklar som primärt berör den egna verk-
samheten och med särskilt fokus på barn i utsatta 
situationer, barn vars behov avviker från normen eller 

särskilt identifieras i barnkonventionen. Dessutom 
ingår att identifiera beroenden och samspel med 
andra verksamheter och aktörer som påverkar den 
totala möjligheten att värna barnets rättigheter. 

För nämnder och styrelser är det även väsentligt att 
identifiera de sammanhang där barn är anhöriga, 
samt hur deras livsmiljö påverkas direkt eller indirekt 
av exempelvis stadsplanering och samhällsfrågor, 
såsom klimatförändringar. Identifieringen av den 
egna verksamhetens påverkan är en viktig grund 
för bedömningar om barnets bästa som ett tillväga-
gångssätt i samband med beslutsunderlag och övriga 
styr- och ledningsprocesser.

Insats 2:1 Identifiera hur den egna verksamheten påverkar barns rättigheter utifrån barns olika 
livsvillkor

Förväntat resultat Genom ökad förståelse stärks verksamhetens förutsättningar att förbättra de egna 
processerna för att stärka barns rättigheter och synliggöra barn som behöver särskilda 
insatser utifrån sina livsvillkor

Ansvar Samtliga nämnder och styrelser

Uppföljning Följs upp genom samtliga nämnders och styrelsers barnbokslut 
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Insats 2:2 Identifiera och använda metoder för barns delaktighet som 
är anpassade utifrån barns olika förutsättningar.

Barn har rätt att bli hörda i frågor som berör dem. 
Stadens nämnder och styrelser ska ha metoder för 
att lyssna på och inhämta barns åsikter. Metoderna 
ska vara anpassade utifrån barns olika förutsättningar 
och livsvillkor samt säkerställa delaktighet av barn 
som sällan kommer till tals.  Metoder för barns 
delaktighet handlar även om inflytande i de insatser 
verksamheten ansvarar för. Barn är inte alltid direkt 
mottagare av insatserna, utan kan även påverkas i 
rollen som anhörig till en förälder, ett syskon eller en 
kompis. Staden genomför även insatser som påverkar 

barns livsmiljö och på kort eller lång sikt påverkar 
barns trygghet, utbildning, fritid och hälsa. 

Insatsen syftar till att omsätta insats 1:3 i praktiken 
och möjliggör ett systematiskt barnrättsarbete genom 
att nämnden och styrelsen får underlag till analys och 
prioritering av förbättringsområden. Barns delaktig-
het ger nödvändig kompetens för att göra bedöm-
ningar om vad barnets bästa som ett tillvägagångssätt 
innebär i samband med beslut1. 

Insats 2:2 Identifiera och använda metoder för barns delaktighet som är anpassade utifrån barns 
olika förutsättningar.

Förväntat resultat Genom att varje verksamhet förbättrar sina processer för att stärka barnets rättigheter 
och synliggöra barn som behöver särskilda insatser utifrån sina livsvillkor.

Ansvar Samtliga nämnder och styrelser

Uppföljning Följs upp genom samtliga nämnders och styrelsers barnbokslut

Insats 2:3 Säkerställa samverkan kring barnrätt

Inom varje nämnd och styrelse bör det finnas ett 
utpekat ansvar på ledningsnivå för att se till barns 
rättigheter i den egna verksamheten samt för att sä-
kerställa den samverkan som krävs med övriga verk-
samheter i staden. Utgångspunkten för samordning 
och samverkan ska vara helhetssyn på barns rättighe-
ter men också ett särskilt fokus på de grundläggande 
rättigheterna samt barns rätt till trygghet, utbildning, 
fritid och hälsa.

Samverkan skall resultera i att arbetet med barn-
rätt sker inom samtliga nivåer i organisationen och 
att det synliggör barns rättigheter inom nämndens 
och styrelsens ansvarsområden. Samverkan bygger 
kompetens om helhetssynen och ger möjlighet till 
bättre bedömningar om barns bästa i beslutsunder-
lag och övriga styr- och ledningsprocesser. Genom 
samverkan med övriga verksamheter kan målkon-
flikter gällande barns rättigheter och andra intressen 
synliggöras. Samverkan ger nödvändig kompetens för 
att göra bedömningar om vad barnets bästa som ett 
tillvägagångssätt innebär i samband med beslut2. 

Insats 2:3 Säkerställa samverkan kring barnrätt 

Förväntat resultat Genom utpekat uppdrag kring barns rättigheter inom nämnd och styrelse ökar möjlighe-
ten till ett helhetsperspektiv kring barnet. 

Ansvar Samtliga nämnder och styrelser

Uppföljning Följs upp genom samtliga nämnders och styrelsers barnbokslut
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1. Se paragraf 4 i Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll
2. Se paragraf 4 i Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll



Insats 2:4 Årligen upprätta barnbokslut 
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I anslutning till upprättandet av barnrättsplanen 
beslutade kommunfullmäktige att samtliga nämnder 
och styrelser årligen ska upprätta ett barnbokslut. 
Barnboksluten ger viktig styrinformation för nämn-
der och styrelser hur verksamheten arbetar med 
barnrättsfrågorna och med fokus på barn i utsatta 
situationer utifrån barnkonventionens grundläggande 
artiklar men även andra artiklar verksamheten har 
identifierat. Barnboksluten ska även redovisa eventu-
ella resultat till följd av att arbeta utifrån ett barn-

rättsperspektiv och i anslutning till de fyra fokusom-
rådena trygghet, utbildning, fritid och hälsa.

Barnboksluten är en viktig informationskälla för att 
skapa en helhetsbild över stadens samlade barnrätts-
arbete som följs upp årligen av kommunstyrelsen. 
Barnboksluten kan också utgöra viktiga underlag för 
eventuell samordning av kompetenshöjande insatser 
och samverkan. 

Insats 2:4 Årligen upprätta barnbokslut

Förväntat resultat En helhetsbild och bättre styrning av nämndens, styrelsens och stadens samlade barn-
rättsarbete 

Ansvar Samtliga nämnder och styrelser

Uppföljning Följs upp årligen av kommunstyrelsen via nämnders och styrelsers barnbokslut 

En framgångsfaktor 
för ett systematiskt 

och inkluderande 
barnrättsarbete är 
samverkan mellan 

de aktörer som 
finns runt barn. 



Insatser direkt riktade till barn  
Samtidigt som staden rustas för ett långsiktigt barn-
rättsarbete i samtliga nämnder och styrelser så finns 

behov av riktade insatser till barn. Insatserna syftar 
till att stärka barns rättigheter i samtliga prioriterade 
områden genom delaktighet. 

Insats 3:1: Kommunikationsinsats för barn om deras rättigheter.

Först när barn vet vilka rättigheter de har kan de vara 
delaktiga i att förverkliga dem. Den externa kommu-
nikationen är viktig för att förmedla anpassad infor-
mation om rättigheterna och hur de kan tillgodoses 
till barn utifrån deras olika förutsättningar och behov.

Inom ramen för utbildningen ges elever kunskap om 
barnkonventionen men informationen behöver vara 
synlig på fler arenor där staden har verksamhet samt 
på platser där barn befinner sig. En kommunika-
tionsinsats för barn om deras rättigheter behöver ha 
ett fokus på barn i utsatta situationer, barn vars behov 

avviker från normen eller särskilt beaktas i barn-
konventionen samt yngre barn och anpassas utifrån 
barnets olika förutsättningar att tillgodogöra sig den. 
Den bör göras i samverkan med barn samt med civ-
samhällets organisationer som arbetar med barnrätt. 
En kommunikationsinsats riktad till barn bör även 
tillgängliggöras för vuxna utifrån deras förutsättning-
ar att omsätta kunskapen. Vårdnadshavare har ett 
särskilt ansvar att se till barnets behov och rättighe-
ter. Insatsen bör samordnas med den grundläggande 
kompetenshöjningen.

Insats 3:1 Genomföra en kommunikationsinsats till barn om deras rättigheter 

Förväntat resultat Genom att barn får högre kunskap om sina grundläggande rättigheter samt till hälsa, 
utbildning, fritid och trygghet kan barn själva påverka hur rättigheterna tillgodoses.

Ansvar Nämnden för demokrati och medborgarservice, i samarbete med kulturnämnden, 
grundskolenämnden, förskolenämnden, nämnden för funktionsstöd samt socialnämnder 
Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. 

Uppföljning Följs upp genom ansvariga nämnders barnbokslut
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Stadens nämnder 
och styrelser ska ha 

metoder för att  
lyssna på och  
inhämta barns  

åsikter. 



Insats 3:2 Medborgarkontor med tydlig inriktning för barn 

För att staden ska kunna svara och vägleda i frå-
gor som är viktiga för barn behöver många aktörer 
samordna sig, samarbeta och samverka – särskilt i 
frågor där barn upplever glapp idag. Medborgar-
kontoren behöver därför utvecklas till lokala nav 
som kan stärkas med stadens samlade aktiviteter för 
barns rättigheter enligt denna plan. Staden erbjuder 
kostnadsfria fritidsaktiviteter och mötesplatser men 
dessa behöver tillgängliggöras och kommuniceras till 
alla barn oavsett livsvillkor. Staden har ett stort antal 
insatser för att främja en god hälsa, samt för att stötta 
barn med psykisk ohälsa, flera forum för delaktighet 

och inflytande, men som bättre behöver samlas ihop, 
tillgängliggöras och vara attraktiva för barn. Insats 
2:1 är ett stöd i att identifiera vilka barn som berörs 
av verksamheterna och vilka som är svårast att nå.

Insatsen förstärker nämnden för demokrati- och 
medborgarservice demokratiuppdrag och ansvar 
för medborgarkontor samt upprätthållande en väl 
utbyggd infrastruktur av lokala nav för att stärka den 
lokala demokratin. Insatsen bidrar även till att ut-
veckla kompetens om barns livsvillkor genom barns 
delaktighet. 
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Insats 3:2 Medborgarkontor med tydlig inriktning för barn 

Förväntat resultat Staden erbjuder platser, fysiska och/eller digitala, där barn oavsett livsvillkor kan få 
information om stadens insatser och hur de kan ta del av dem. Det möjliggör även för 
barns och ungas egna initiativ till dialoger med olika verksamheter som är berörda inom 
frågor som berör dem.   

Ansvar Nämnden för demokrati- och medborgarservice 

Uppföljning Följs upp genom ansvarig nämnds barnbokslut

Insats 3:3 Säkerställa insatser för placerade barns rätt till utbildning

En skolgång med fullföljd grund- och gymnasieskola 
är en viktig framgångsfaktor för att barn ska klara sig 
bra senare i livet. När rätten till utbildning för barn 
inte tillgodoses kan konsekvenserna bli betydande, 
framförallt för berörda barn och deras framtida förut-
sättningar men även ur ett samhällsekonomiskt per-
spektiv. För att den rätten även ska säkerställas barn 
som har placerats av socialtjänsten krävs samverkan 
mellan socialtjänsten och hela utbildningsväsendet. 
Det är stadens skyldighet som ansvariga för barn 
i samhällsvård att se till att barnen har en fullgod 
skolgång. 

För att staden ska kunna säkerställa att placera-
de barn får den utbildning de har rätt till behöver 
stödinsatserna för förbättrade skolresultat fortsatt 
stärkas och utvecklas och inte enbart omfatta barn i 
familjehem. Stödet behöver anpassas utifrån pla-
ceringsform och målgrupp för att nå och omfatta 
alla placerade barn. Stödet behöver utvecklas av och 
i samverkan mellan de ansvariga nämnderna och 
satsningar behöver genomföras utifrån nämndernas 
beslutade prioriteringar. Arbetsformer och finansie-
ringsprinciper liknande de som införts avseende me-
toden Skolfam skulle kunna användas som exempel i 
det fortsatta utvecklingsarbetet.

Insats 3:3 Säkerställa insatser för placerade barns rätt till utbildning 

Förväntat resultat Genom ett utökat och anpassat stöd till placerade barn förväntas andelen barn utan 
gymnasiebehörighet minska. Samtidigt förväntas andelen elever som fullföljt gymnasie-
utbildning inom tre år öka.

Ansvar Grundskolenämnden, utbildningsnämnden samt socialnämnderna Centrum, Hisingen, 
Nordost och Sydväst.  

Uppföljning Följs upp genom ansvariga nämnders barnbokslut



Insats 3:4 Höja valdeltagande till Ungdomsfullmäktige

För att öka möjligheterna för barn att påverka beslut 
som rör stadens utveckling har ett ungdomsfull-
mäktige inrättats. Val till Ungdomsfullmäktige sker 
årligen genom att barn 11–17 år får rösta på den 
kandidat de anser företräda dem bäst. I ungdomsfull-
mäktige kommer ledamöter från alla stadsdelar, samt 
har olika förutsättningar och bakgrund. 

Valet till Ungdomsfullmäktige är ett viktigt verktyg 
för den grundläggande principen enligt artikel 12 
i barnkonventionen. De barn som tidigt lär sig ett 
aktivt deltagande i demokratiska processer ges bättre 
förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhället 
som vuxna. Ungdomsfullmäktige driver frågor som är 

relevanta för barn i Göteborg samt identifierar själva 
trygghet, utbildning, fritid och hälsa som prioriterade 
områden. Ungdomsfullmäktige driver även frågan 
om att utveckla andra demokratiska processer för 
barn, såsom elevråd och ungdomsråd.

En ökad kännedom om val till Ungdomsfullmäktige 
gör fler delaktiga i utvecklingen av staden Göteborg 
och stärker legitimiteten för barnens folkvalda forum. 
Särskilt behöver insatser ske för att möjliggöra ett 
jämlikt valdeltagande för barn med olika förutsätt-
ningar. Insatsen förstärker grundskolenämndens 
ansvar att förrätta val till Ungdomsfullmäktige. 

Insats 3:4 Höja valdeltagandet till Ungdomsfullmäktige

Förväntat resultat Genom ett höjt valdeltagande kan fler barn påverka utvecklingen av staden Göteborg 
och sin närmiljö.

Ansvar Grundskolenämnden i samverkan med nämnden för demokrati och medborgarservice, 
idrotts- och föreningsnämnden, kulturnämnden, utbildningsnämnden samt socialnämn-
derna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst

Uppföljning Följs upp genom ansvariga nämnders barnbokslut
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Bilaga: Stödjande dokument
 
Mer information om FN:s konvention om barnets rättigheter 

United Nations - Conventions of the Rights of the child, FN:s sida på webben

FN:s barnrättskommitté granskar Sverige, Regeringen

Regeringens vägledning vid-tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

Regeringens sida om barnets rättigheter

Barnombudsmannen om barnkonventionen

Länsstyrelserna -Kunskaps- och metodstöd för prövning av barnets bästa

Sveriges kommuner och regioners sida om barnets rättigheter

Göteborgs Stads sida om barnkonventionen 

Utbildningar, kompetensutveckling 
 
Grundläggande material 

SKR utbildningar om barnets rättigheter

Grundkurs i barnkonventionen, Barnombudsmannen

Barnkonventionen - från teori till praktik, Västra Götalandsregionen

Utifrån planens fokusområden, fritid, skola trygghet och delaktighet

Göteborgs stads verktyg/processtöd barnkonsekvensanalys i fysisk planering

Boverket (2020). Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling

MUCF stöd för barnrätt i öppen fritidsverksamhet

MUCF:s självskattningsverktyg för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Grundskoleförvaltningens riktlinje för delaktighet och inflytande för elever och vårdnadshavare (goteborg.se)

Skolverket -Barnkonventionen i skolan

Barnombudsmannen -Barnkonventionen i förskolan

SKR:s sammanställning av metodstöd och verktyg vid samtal med barn inom socialtjänst

Socialstyrelsen -Stöd i arbetet med barnets rättigheter och barnkonventionen

Jämställdhetsmyndigheten -En barnrättslig analys av strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor

Myndigheten för delaktighet -sida om barnrätt

Göteborgs Stads barnrättsplan  25

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=497129&userid=69887219&linkid=37389640&readid=5B93F1B4B18A&test=&umailid=4057609508
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/11/vagledning-vid-tolkning-och-tillampning-av-fns-konvention-om-barnets-rattigheter/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/
https://www.barnombudsmannen.se/
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=497129&userid=69887219&linkid=37389638&readid=5B93F1B4B18A&test=&umailid=4057609508
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/hallbar-stad--oppen-for-varlden/manskliga-rattigheter/barnkonventionen
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/utbildningarbarnetsrattigheter.8995.html
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/webbutbildning/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/manskliga-rattigheter/utbildning/barnkonventionen---fran-teori-till-praktik/
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/c85a1083-92b6-420d-9c79-523d1648264f/BKA20171.2MINDRE.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborgonline.sharepoint.com/sites/Slk-Stadsutveckling-Barnkonventionen/Delade dokument/Barnrättsplan/Remissarbete/Boverket (2020). Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling. https:/www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/barnkonventionen-i-fysisk-planering-och-stadsutveckling/ Hämtad 2021-11-22.
https://www.mucf.se/publikationer/oppna-fritidsverksamheten-barnkonventionen
https://sjalvskattning.mucf.se/
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/myconnect/5f9393a9-8003-4189-8cbb-01ff80743117/Riktlinje+delaktighet+och+inflytande+f%C3%B6r+elever+och+v%C3%A5rdnadshavare.pdf?MOD=AJPERES
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen
https://minarattigheter.se/pedagog/Barnkonventionen-i-forskolan/
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/samtalmedbarn/metoderochverktyg.34408.html
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barnets-rattigheter-och-barnkonventionen/
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2020/01/Arbete-p%c3%a5g%c3%a5r-En-barnr%c3%a4ttslig-analys.pdf
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2020/01/Arbete-p%c3%a5g%c3%a5r-En-barnr%c3%a4ttslig-analys.pdf
https://www.mfd.se/verktyg/barnrattsarbete/


Information till barn 

Barnombudsmannen -För dig under 18

Göteborgs Stad -Ungt inflytande

Ungdomsfullmäktige

Göteborgs Stad -Hjälp till barn och unga

Socialtjänsten Koll på Soc

Ungdomsmottagningen

Rädda Barnen -Dina rättigheter som barn

BRIS -Dina rättigheter

Unicef -En film om barnkonventionen för yngre barn

RFSL Ungdom

 
Insatser i flera planer och program stärker barnets rättigheter  

Göteborgs Stads styrande dokument
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https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20184289510712
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201597124024737
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20120907-155201
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=497129&userid=69887219&linkid=37389642&readid=5B93F1B4B18A&test=&umailid=4057609508
https://www.umo.se/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barn-och-unga/dina-rattigheter-som-barn/
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/dina-rattigheter/
https://youtu.be/wzESXna8ccg
https://rfslungdom.se/
https://goteborgonline.sharepoint.com/wps/portal?uri=gbglnk%3a20120709-102832


Bilaga: Barnrättsplanens koppling till 
styrande dokument
 
Barns rättigheter rör samtliga av stadens verksamheter och har således koppling till majoriteten av styrande 
dokument. Här ges en överblick över de stadenövergripande styrande dokument som primärt har bäring på 
arbetet med barns rättigheter enligt denna plan. En följsamhet till nedanstående planer och program är en 
förutsättning för ett framgångsrikt barnrättsarbete.

Styrande  
dokument 

Fastställare/ 
Beslut/ Dnr

Giltighet Anknytning till barnrättsplanen

Göteborgs 
Stads program 
för attraktiv 
arbetsgivare 
2019–2023

KF 2019-05-23 
0955/17

2019–2023 Genom rollen som arbetsgivare kan Göteborgs Stad på-
verka barns livsvillkor, både utifrån att stödja föräldrarollen 
och som kompetensutvecklare inom barnrätt. Programmet 
lyfter även att Staden ska skapa positiva erfarenheter hos 
potentiella medarbetare, utveckla normmedvetna rekryte-
ringsprocesser och påverka attityderna till bristyrken hos 
unga.  

Göteborgs 
Stads plan för 
jämställdhet

KF 2019-01-31 
0445/14 

2019–2023 Planen fokuserar på normer som skapar ojämställdhet 
mellan könen. Flera av planens utvecklingsområden berör 
barn och unga. En av dem är ”utbildning och arbete – fritt 
från könsstereotypa normer” för att motverka traditionella 
könsmönster i studie- och yrkesval. En annan är ”frihet från 
våld” med fokus på främjande och förebyggande insatser 
mot bland annat destruktiva maskulinitetsnormer, samt en 
meningsfull fritid. 

Göteborgs 
Stads plan för 
arbetet med 
sexuell och  
reproduktiv 
hälsa och  
rättigheter 

KF 

2018-10-25 
0754/17 

2019–2022 Förväntat resultat av planens insatser är att vårdnadsha-
vare får ökad kunskap om hur de kan prata med barn om 
kroppslig integritet, sexualitet och rättigheter.  

Göteborgs 
Stads program 
för en jämlik 
stad

KF 

2018-01-18 
0327/17 

2018–2026 Programmet belyser vikten av jämlika och goda livsvillkor 
samt innehåller strategier för att ge barn och unga möjlig-
het till delaktighet, inflytande och rätt att vara sig själva 
samt att varje barn ska ha möjlighet att utvecklas till sin 
fulla potential.

Göteborgs 
Stads program 
för en jämlik 
stad

KF 

2020-04-16 
1028/19

2019–2022 Planen innehåller aktiviteter i samverkan mellan nämnder 
och styrelser som ska ge barn och unga rätt till goda och 
likvärdiga livsvillkor. 

Göteborgs 
Stads plan för 
arbetet mot 
hedersrelaterat 
våld och för-
tryck (HRV)

KF

2019-11-21 
1316/17

2020–2023 Planen syftar till att fler barn och unga i ökad grad får delta 
i skol- och fritidsaktiviteter och har tillgång till all under-
visning. Ytterligare förväntat resultat är att fler barn och 
unga har positiva attityder till demokrati och mänskliga 
rättigheter.  

Göteborg 
Stads plan mot 
hemlöshet

KF

2020-04-16 
1411/19

2020–2022 Planen har målsättning om att minska personer i hemlöshet 
med särskild prioritet att minska antalet barn i akut hem-
löshet. Planens målsättning är även att inga barnfamiljer 
ska avhysas.

Göteborgs Stads barnrättsplan  27



Göteborgs 
Stads plan för 
barn- och ung-
kultur

KF

2020-04-16 
1009/19

2020–2023 Planen belyser vikten av samverkan för att åstadkomma 
större och mer jämlik tillgång till konst och kultur för, av 
och med barn och unga samt tydliggör ungas rättigheter 
till konst och kultur. 

Göteborgs 
Stads plan för 
att förbättra 
hbtq-personers 
livsvillkor

KF 

2017-01-26 
1407/14

2017–2021 Belyser hbtq-personers specifika utsatthet, vilket även 
innefattar barn. Innehåller insatser för ökad kunskap i 
normmedvetet arbetssätt vilket ger förutsättningar att 
arbeta mot diskriminering. Medvetenheten om vilka normer 
som är rådande och som i vissa fall exkluderar målgrupper 
eller begränsar tillgång till rättigheter.

Handlingsplan 
för arbetet 
med de mänsk-
liga rättigheter-
na i Göteborgs 
Stad 

KF 

2019-05-23 
0110/18

2019–2022 Barns rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. 
Planen slår fast att alla stadens verksamheter ska genom-
syras av principen om mänskliga rättigheter. Denna plan 
fokuserar på två strategiska huvudområden varav det för-
sta lyder: organisatorisk etablering med fokus på mänskliga 
rättigheter i processer för planering, budget och uppfölj-
ning. Och det andra: organisatorisk etablering med fokus 
på infrastruktur för kunskap, kompetens och lärande.

Göteborgs 
stads program 
för full delak-
tighet

KF

2020-11-12

0759/19

2021–2026 Programmets strategier inbegriper att stadens verksam-
heter ska ha ett helhetsperspektiv i kontakterna med barn 
med funktionsnedsättning och barn som är anhöriga till 
personer med funktionsnedsättning. I den mån det finns 
resultat, till programmets indikatorer, fördelat på kön och 
ålder kan en analys av resultaten belysa jämlikhetsaspekter 
samt anta ett barnrättsperspektiv.

Göteborgs 
stads folkhälso-
program

KF

2019-05-23 
0110/18

2019–2020 Syftar till att skapa förutsättningar för vårdnadshavare att 
vara barnets främsta resurs och stärka samverkan runt 
barnet. Programmet lyfter även vikten av hälsofrämjande 
förskola, skola och fritidsaktiviteter för barn och unga samt 
har åtgärder om att öka barns delaktighet och möjlighet till 
inflytande. 

Göteborgs 
Stads plan för 
stärkta insatser 
mot rasism

KF

2020-02-20 
0362/18

2020–2023 Planens övergripande mål är att Göteborg är en stad fri 
från rasism. Insatserna handlar om att utveckla kompetens 
och arbetssätt, i samverkan med civila samhället, för att 
motverka bland annat rasism, islamofobi, antisemitism och 
trans-/homofobi. 

Göteborgs 
Stads program 
för trygghets-
främjande och 
brottsförebyg-
gande arbete

KF

2014-12-11

2015–2021 Programmets målsättning är att barn som växer upp i 
Göteborg känner sig trygga, har en god uppväxt, lyckas 
i skolan och känner en framtidstro. Strategierna handlar 
om att stärka vuxna i föräldrarollen och ökad trygghet på 
förskola, skola och fritidsverksamhet. 

Göteborgs 
Stads plan för 
arbetet med 
nationella  
minoritets- 
frågor

KF

2020-09-10 
1251/19

2020–2023 Planen lyfter att barn och ungas möjligheter till inflytande 
och samråd i frågor som berör dem särskilt stärks. Barns 
rätt en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska uppmärksammas och stärkas. Stra-
tegierna innefattar kunskapshöjande åtgärder om barns 
rättigheter och att barns bästa alltid ska komma först. 

Göteborgs 
Stads plan för 
arbetet med 
finskt förvalt-
ningsområde

KF

2020-09-10 
1223/19

2020–2023 Planen lyfter att barn och ungas möjligheter till inflytande 
och samråd i frågor som berör dem särskilt stärks. Barns 
rätt en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska uppmärksammas och stärkas. Stra-
tegierna innefattar kunskapshöjande åtgärder om barns 
rättigheter och att barns bästa alltid ska komma först. 

Strategisk plan 
för suicid-
prevention i 
Göteborg

KF

2014-10-0 
0576/13

Barn och unga från utsatta grupper ska särskilt uppmärk-
sammas och stödjas så att de kan vara delaktiga i sam-
hället som andra. Lyfter vikten av samverkan med andra 
aktörer för ungas psykiska hälsa. 
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Bilaga: Barnkonventionen i korthet och 
stadens fokusområden
 
Artikel 1: Ett barn – det är varje människa under 18 år.

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

Artikel 4: Konventionsstaterna ska till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att förverkliga barnets 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. När resurserna inte räcker till bör man söka lösningar genom 
internationellt samarbete.

Artikel 5: Föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnet och ska utifrån utvecklingen av barnets egen 
förmåga säkerställa att det får kännedom om och hjälp i att utöva sina rättigheter.

Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.

Artikel 7–8: Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta 
vilka föräldrarna är. En stat får inte ta ifrån barnet dess namn eller nationalitet.

Artikel 9: Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa.  
Barn som inte bor med båda föräldrarna ska ha rätt att träffa båda två regelbundet.

Artikel 10: Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, 
humant och snabbt sätt.

Artikel 11: Ett barn får inte föras bort eller hållas kvar i utlandet utan tillstånd. Staten ska ingå avtal med 
andra länder för att bekämpa detta.

Artikel 12–15: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och 
myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. 
Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

Artikel 16: Varje barn har rätt till sin privat- och familjeliv, hem och post och ska skyddas mot ingripanden i 
dessa. Varje barn ska också skyddas mot angrepp på sin heder och sitt anseende.

Artikel 17: Alla barn har rätt att ta del av information från massmedia, som syftar till att främja deras välfärd 
och utveckling. Massmedia ska därför uppmuntras att sprida information särskilt riktad till barn, samarbeta 
över gränserna, producera barnböcker, sprida information på minoritetsspråk samt skydda barn mot skadligt 
innehåll.

Artikel 18: Båda föräldrarna har gemensamt det primära ansvaret för barnets uppfostran och utveckling.  
De ska låta sig vägledas av vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 19: Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av 
föräldrar eller andra vårdnadshavare.
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Artikel 20–21: Ett barn, som berövats sin familjemiljö, ska ha rätt till alternativ omvårdnad. Vid adoption ska 
staterna säkerställa att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 22: Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt eller tillsammans med 
föräldrar eller annan person.

Artikel 23: Ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt 
liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.

Artikel 24: Barnet har rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård och rehabilitering. Alla länder ska arbeta 
för att minska spädbarns- och barnadödligheten och bekämpa sjukdomar och undernäring och avskaffa 
traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Gravida och nyblivna mammor har rätt till hälsovård.

Artikel 25: Ett barn som har omhändertagits för vård, skydd eller behandling har rätt att få sin behandling 
och sitt omhändertagande granskat på regelbunden basis.

Artikel 26 och 27: Varje barn har rätt till den levnadsstandard som är skälig för att trygga barnets utveckling. 
Föräldrarna har huvudsakligen ansvaret för detta, men om de inte klarar av det, måste staten se till att det finns 
stödprogram för att säkerställa detta. Även barnets sociala trygghet ska säkerställas med tex socialförsäkringar 
som ska ges till familjer beroende på vilka tillgångar de har.

Artikel 28–29: Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda barnet för livet, 
utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan 
folken.

Artikel 30: Barnet, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt till sitt språk, sin kultur 
och religion.

Artikel 31: Barnet har rätt till lek, vila och fritid.

Artikel 32: Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt arbete som skadar eller 
hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets hälsa.

Artikel 33: Barnet har rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika.

Artikel 34: Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i 
prostitution och pornografi.

Artikel 35: Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras.

Artikel 37: Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling och 
bestraffning. Inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Barnet får inte bestraffas med livstids 
fängelse eller dödsstraff. Varje frihetsberövat barn ska behandlas humant och med respekt. Barnet har rätt att 
snarast möjligt få juridisk hjälp. Barnet i fängelse har rätt till kontakt med och besök av sin familj.

Artikel 38: Konventionsstater skall vidta alla lämpliga åtgärder för att tillförsäkra att barn under 18 år inte 
deltar i väpnade konflikter. Barn får inte heller användas eller rekryteras av gerillarörelser m.fl.

Artikel 39: Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller 
annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning.
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Artikel 40: Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt för straffbara handlingar, har rätt till en 
behandling som främjar barnets känsla för värdighet och för andras mänskliga rättigheter och  
grundläggande friheter.

Artikel 41: Rättigheterna i konventionen gäller inte om andra nationella lagar ger barnet större möjligheter 
att förverkliga rättigheterna.

Artikel 42: De stater som anslutit sig till konventionen åtar sig att göra konventionens bestämmelser och 
principer allmänt kända bland vuxna och barn.

Artikel 43–45: Bestämmelser om hur alla länder som anslutit sig till konventionen ska arbeta för att
förverkliga den. En övervakningskommitté inom FN granskar konventionsstaternas rapporter. FN-organ och 
frivilligorganisationer kan också delta med information till FN.

Artikel 46–54: Regler om hur stater kan ansluta sig till konventionen och när dessa börjar gälla.  
En reservation som strider mot denna konventions ändamål och syfte skall inte tillåtas.

FRITID

Likabehandling

och

ickediskriminering

Liv, överlevnad

och

utveckling

Delaktighet

Barnets 

bästa

Det enskilda

barnets

rättigheter

TRYGGHET

HÄLSA

UTBILDNING

5, 19-23, 
26, 27, 30, 
42

5, 17, 23, 
24, 28, 30, 
42

5, 16, 
23-27, 
30, 31, 42

5, 15, 16, 
23, 24, 30, 
31, 42
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Bilden förklarar hur barnkonventionens artiklar sorterats i relation till stadens fokusområden och varje barn som rättighets-

bärare. Under fokusområden beskrivs några av stadens ansvar och utmaningar utifrån vad som framkommit i beredningen av 

planen. Det finns dock ett flertal ytterligare områden där stadens verksamheter tillsammans påverkar barns rättigheter. Inom 

respektive fokusområde är det även viktigt att beakta barns olika förutsättningar för att få rättigheterna tillgodosedda.



Stadsledningskontoret
Telefon: 
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

E-post: 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
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