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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med bilaga 1. 
 
Ärendet 
Regeringen har lämnat utredningsbetänkande SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag 
för yttrande. Remissvar ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 15 oktober.  
 
En sammanfattning av utredningsbetänkandet finns i bilaga 2. 
 
Betänkandet går att läsa i sin helhet på: 
http://www.regeringen.se/contentassets/7bcd0fe8815345aeb2ff0d9678896e11/barnkonvention
en-blir-svensk-lag-sou-2016_19.pdf 
 
Barnkonventionen (FN:s konvention om barnets rättigheter) ratificerades i riksdagen 1990. 
 
Barnkonventionen innehåller totalt 54 artiklar. Av dem är fyra grundprinciper och har därmed 
en särskild ställning i tolkningen av konventionen. De fyra vägledande grundprinciperna är: 
skydd mot diskriminering (artikel 2), barnets bästa i främsta rummet (artikel 3), rätten till liv 
och utveckling (artikel 6) samt rätten att göra sin röst hörd (artikel 12). 
 
Regeringen beslutade i mars 2013 om en särskild utredning med uppdraget att inom särskilt 
angelägna områden kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter stämmer 
överens med barnets rättigheter enligt barnkonventionen.  Utredningen skulle också analysera 
vilka för- och nackdelar en inkorporering av barnkonventionen och de tilläggsprotokoll som 
Sverige tillträtt skulle kunna medföra. Utifrån analysen skulle utredaren ta ställning till på 
vilket sätt barnets rättigheter kan stärkas mest effektivt. Utredaren skulle vidare belysa vilken 
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vägledning som kan behövas för uttolkning av konventionen och också lyfta fram vilka 
åtgärder i övrigt som kan behöva vidtas vid en inkorporering av barnkonventionen.  
 
Den kartläggning som utredningen gjort omfattar fyra områden: barn i migrationsprocessen, 
stöd och service till barn med vissa funktionsnedsättningar, barn som bevittnat våld inom 
familjen samt barn som utsatts för våld inom familjen.  
 
Resultaten av kartläggningarna visar på ett antal brister när det gäller genomslaget för barns 
rättigheter enligt barnkonventionen. Synen på barn och hur barn bemöts av myndigheter utgår 
inte från barn som bärare av rättigheter. Bedömningar av barnets bästa tar inte sin 
utgångspunkt i det enskilda barnet, avvägningar och bedömningar av barnets bästa framgår i 
många fall inte. Vidare visar kartläggningarna på att samtal med barn inte görs i tillräcklig 
omfattning eller att samtalen ofta fokuserar på annat än vad som är relevant i det enskilda 
fallet.  
 
Utredningen, som antagit namnet Barnrättighetsutredningen, föreslår att merparten av 
barnkonventionen, artiklarna 1-43.1 och 44.6 i barnkonventionen, i originaltexternas lydelse, 
ska gälla som svensk lag. Artiklarna återfinns i sin helhet i bilaga 3.  
 
Barnrättighetsutredningen innefattar vidare i huvudsak:  

• Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen. 
• Att myndigheter som är centrala för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att 

göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn. 
• En ny straffbestämmelse om misshandel av barn. 
• Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen 

(1986:223) enligt vilket barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och 
mål som rör barn, samt att barn ska få relevant information och ges möjlighet att 
framföra sina åsikter. 

• Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen (2005:716) och lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende barnets 
bästa och barnets rätt att få framföra sina synpunkter. 
 

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.  
 
Remissvaret har beretts i samverkan mellan kommunledningskontoret, socialförvaltningen, 
omsorgsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. I beredningen av remissvaret har 
gruppen särskilt tittat på juridiska, verksamhetspraktiska och ekonomiska perspektiv av 
utredningens förslag.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Föredragning 
Utredningen föreslår att merparten av barnkonventionen inkorporeras som svensk lag.  
 
Genom att barnkonventionen görs om till lag markeras den politiska viljan att säkerställa 
barnets rättigheter. Det får vidare en pedagogisk betydelse. De särskilda mänskliga rättigheter 
som tillkommer barn blir samlade i en lag och barnkonventionen får därmed en starkare 
status.  
 
I förslaget till yttrande behövs dock vissa juridiska aspekter lyftas. Det handlar om möjliga 
konfliktområden mellan den nya lagen och annan lagstiftning och konsekvenser av det. Ett 
exempel på möjligt konfliktområde är mellan barnkonventionen och LSS. LSS är en lag som 
förutom den enskildes egna behov också ser till familjens behov av till exempel avlastning. 
Att arbeta efter förslagen kan skapa motsättningar mellan barnets önskemål och åsikter och 
familjens/föräldrarnas behov av avlastning.  
 
Vidare lämnar kommunen synpunkter på utredningens övriga förslag; kunskapslyft för 
implementering, att säkerställa att högskoleutbildningar innehåller kurser om barnets 
rättigheter samt utredningens förslag om att utreda vidare hur lokala barnrättighetsbyråer kan 
inrättas och i så fall i vilken form, roll och vem som ska finansiera dessa. 
 
Bedömningen är att kunskapslyft är helt nödvändigt, men att kunskapslyftet bör utsträckas till 
fem år, istället för utredningens förslag om tre år, för att barnkonventionen ska få verkligt 
genomslag. Vidare, för att säkra likvärdighet och rättssäkerhet i landet, bör kunskapslyftet 
inte avgiftsbeläggas för kommunerna. Utredningen är oklar när det gäller hur finansieringen 
av kunskapslyftet ska ske.  
 
Barnperspektivet och barnkonventionen är en viktig utgångspunkt för kommunens arbete. I 
Mål och budget för 2016-18 framhålls att ”Uppsala ska vara en av de allra bästa kommunerna 
att växa upp i. Vägledande i allt vårt arbete är FN:s barnkonvention”. Ett kommungemensamt 
inriktningsmål är att ”Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas 
till deras behov”. Kommunstyrelsen har i uppdrag att implementera barnperspektivet i 
styrdokument och beslutsärenden. 
 
Under hösten tar Uppsala kommun i samverkan med Barnombudsmannen i Uppsala fram ett 
utbildningsmaterial inom barnrätt. Uppsala kommun ingår också som partner i olika former 
av samarbeten, som alla syftar till att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande. Ett 
exempel är Partnerskapet för barnens rättigheter i praktiken. I Partnerskapet arbetar tio 
kommuner tillsammans för att organisera ett idé- och erfarenhetsutbyte för hur man kan jobba 
aktivt med Barnkonventionen. 
 
Med anledning av förslaget om att barnkonventionen ska bli lag finns behov av att ta fram nya 
riktlinjer och handböcker för tillämpning av den nya lagen. Här är det angeläget med 



samordning på nationell nivå, till exempel genom Sveriges kommuner och landsting, för att 
säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Flera av förslagen i utredningen kan komma att innebära ökade kostnader för kommunerna, 
framför allt informations- och utbildningsinsatser. Av det skälet är det viktigt att peka på att 
det kunskapslyft som erbjuds kommunerna blir avgiftsfria för kommunerna. Det finns också 
en farhåga att antalet rättsliga processer kommer att öka med anledning av den nya lagen.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Yttrande över remiss: Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 
2016:19) 
Uppsala kommun har fått möjlighet att avge yttrande i rubricerade ärende. 
 
Uppsala kommun instämmer i utredningens huvudförslag att göra barnkonventionen till lag 
men har några synpunkter till delar av förslagen. Synpunkterna lämnas nedan under rubriker 
som hänför sig till utredningens förslag.  
 
Kommentarer till förslagen 
 
7.5 Inkorporering av barnkonventionen 
 
Allmänt 
Uppsala kommun ser positivt på förslaget att inkorporera barnkonventionen som svensk lag 
och menar att det lägger en god grund för ett mer rättighetsbaserat synsätt när det gäller barn. 
 
7.7 Konflikter mellan den inkorporerade barnkonventionen och annan svensk lag 
 
Konflikt mellan den nya lagen och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
 
Uppsala kommun menar att det är en brist att utredningen inte har hunnit analysera nuvarande 
förhållningssätt och eventuella konsekvenser av en förändring där barnets bästa som ett 
kriterium kan få ökad aktualitet.  
Det hade varit önskvärt att redan innan lagändringen ta ställning till detta, inte minst för att 
kunna klargöra eventuella ekonomiska konsekvenser för kommunerna. 
 
Förslagen kan skapa motsättningar mellan barnets önskemål och åsikter och 
familjens/föräldrarnas behov av avlastning vid till exempel avlösarservice i hemmet och 
korttidsvistelse. Det behöver därför förtydligas hur barnets åsikter ska kunna påverka 
bedömningen av rätten till nämnda insatser.  
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Konflikt mellan den nya lagen och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (LVU)  
 
I betänkandet SOU 2016:6 (Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren 
för utsatta EU-medborgare) konstaterade den nationella samordnaren att kommuner har en 
skyldighet att agera när barn riskerar att fara illa. Skyddslagstiftningen för barn är inte avsedd 
att göra skillnad på̊ barn till utsatta EU-medborgare och barn till svenska medborgare eller 
personer med uppehållsrätt. För att undvika konfliktsituationer mellan den nya lagen och 
LVU krävs ett förtydligande i fråga om omedelbara omhändertaganden av barn med hemvist i 
ett annat land än Sverige.  
 
Konflikt mellan den nya lagen och skollagen (2010:800) 
 
Det krävs även ett förtydligande gällande utsatta EU-medborgares rätt till skolgång i Sverige 
för att undvika en konfliktsituation mellan den nya lagen och skollagen. Enligt den nationella 
samordnaren (se SOU 2016:5 Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella 
samordnaren för utsatta EU-medborgare) föreligger ingen rätt till skolgång för EU-
medborgare som vistas här utan uppehållsrätt enligt nuvarande lagstiftning, men olika 
tolkningar finns. Kommunens bedömning är att det rimligtvis bara kan vara ett land – 
hemvistlandet – som kan ha en skyldighet att utifrån barnkonventionen anordna skolgång. 
 
6.3.3 Administrativa och andra åtgärder 
 
Förslaget om att införa ett kunskapslyft  
 
Uppsala kommun är positiv till utredningens förslag om att införa ett generellt kunskapslyft – 
men menar att det är mer realistiskt med ett femårigt tidsperspektiv för att det ska få verkligt 
genomslag.  Kommunen vill betona att för att ett nytt synsätt ska kunna få varaktigt fäste 
måste utbildning och stödet till kommunerna göras tillgängliga på många olika sätt. Det måste 
vara målgruppsanpassat och på en sådan nivå att mottagaren kan relatera till material och 
information i sin vardag.  
 
Utredningen är oklar när det gäller hur kunskapslyftet ska finansieras. Uppsala kommun 
menar att det är viktigt att det kunskapslyft som införs är kostnadsfritt för kommunerna. 
Landets kommuner har mycket olika förutsättningar att kunna genomföra omfattande 
utbildningsinsatser.  
 
Det är också angeläget att kommunerna i ett kunskapslyft får del av aktuell forskning inom 
området barnets rättigheter samt att kommuners samverkan med universitet och regioner kan 
utvecklas och stärkas i detta avseende. 
  
Förslaget om att säkerställa att högskoleutbildningar innehåller kurser om barnets 
rättigheter 
 
Uppsala kommun delar utredningens uppfattning om att den nya lagen – för att få fullt 
genomslag för framtiden – behöver bli ett tydligare inslag i utbildningen för de yrkesgrupper 
som kommer att arbeta med eller fatta beslut om barn, exempelvis jurister, socionomer, 
pedagoger och hälso- och sjukvårdspersonal.  
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Förslaget om att utreda vidare hur lokala barnrättighetsbyråer kan stödjas 
 
Uppsala kommun är positiv till förslaget om att det ska utredas hur etablering av lokala 
barnrättighetsbyråer kan främjas ekonomiskt. Kommunen menar att det i sådan utredning 
tydligt bör klargöras och definieras vad som avses med barnrättighetsbyråer, vad som avses 
med oberoende, fristående form, hur byråerna ska finansieras och vilket förhållande de lokala 
barnrättighetsbyråerna ska ha i relation till kommunerna, landstingen och 
Barnombudsmannen.  
 
9.2 Ekonomiska konsekvenser 
 
9.2.1 Kostnader eller intäkter för staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda 
 
Uppsala kommun delar inte utredningens bedömning att inkorporering av barnkonventionen i 
sig inte medför ekonomiska eller administrativa kostnader av betydelse. Den nya lagen ställer 
högre krav på handläggarna. Det innebär att informations- och utbildningsinsatser för både 
kommuner, landsting och myndigheter blir omfattande. Det kan också komma att krävas extra 
resurser för olika typer av kommunikationshjälpmedel vid utredningsprocesser med barn med 
funktionsnedsättning för att barnet ska kunna möjliggöras sin rätt att göra sin röst hörd. Det 
finns också en farhåga att antalet rättsliga processer kommer att öka med anledning av den 
nya lagen. Om föreslagen ändring i förvaltningslagen kommer att medföra att barn-
konsekvensanalyser ska tas fram även i ärenden om lov och förhandsbesked enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) (PBL) kommer det mot bakgrund av skyndsamhetskravet i 9 kap. 27 § 
PBL att leda till att kommunerna kommer behöver förstärka sina resurser även inom detta 
område.  
 
Utredningen har visserligen anlitat ett företag för konsekvensanalys av inkorporering av 
barnkonventionen i svensk lagstiftning, men det behövs utvecklas med en generell ekonomisk 
konsekvensbeskrivning av förslagen. 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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