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Svar på interpellation om fullföljandet av FN:s barnkonvention 

 

Anders A Aronsson (L) har i en interpellation ställt frågor om kommunens beredskap inför att 

FN:s barnkonvention ska bli svensk lag. 

 

Att FN:s barnkonvention blir svensk lag är ett viktigt ställningstagande. Alla barn ska kunna 

växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna 

förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi.  

 

Uppsala kommunen deltar och arbetar fortfarande aktivt i Partnerskapet för barnets rättigheter 

i praktiken. Detta möjliggör även ett nära samarbete med Barnombudsmannen i vissa frågor. 

Det handlar exempelvis om hur bedömning om barnets bästa ska genomföras. Genom dessa 

samarbeten ligger vi i framkant när det gäller att bevaka vad som händer inom området och på 

bästa sätt förbereda för att barnkonventionen ska bli lag. 

  

Uppsala kommun ligger långt framme i arbetet med att integrera barnkonventionen. Det 

åligger samtliga nämnder och bolag att säkerställa uppfyllandet av FN:s barnkonvention. 

Kommunstyrelsen (KS) har en samordnande och stödjande roll i detta arbete.  

Mål och budget och andra styrdokument har både barnkonventionen och Agenda 2030 som 

utgångspunkt. Detta kommer naturligtvis även att gälla för det barn- och ungdomspolitiska 

program med tillhörande handlingsplan som kommer att utarbetas under 2018. Dessa båda 

styrdokument kommer att tas fram i nära dialog med barn och unga, vilket är i linje med såväl 

inriktningsmålen 4 och 8 i Mål och budget som i barnkonventionen. Ett särskilt metodstöd har 

tagits fram gällande medborgardialog med barn och unga.  

 

Kommunens samtliga nämnder och bolag har i uppdrag att genomföra ett kompetenslyft om 

barnrätt i kommunen. KS samordnar och stödjer i arbetet. Detta innefattar att ta fram en plan 

för hur detta ska genomföras samt att erbjuda utbildningar för prioriterade grupper. För att 

säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas i beslutsärenden utvecklas arbetssätt bland annat 

för prövning av barnets bästa. Utbildningspaket om barnrätt har tagits fram i samarbete med 

Barnombudet (BOiU) och finns sedan 2016 tillgängliga på Insidan. Dessa består av filmer och 

diskussionsövningar och vänder sig till olika målgrupper i kommunen. Utbildningar har 

erbjudits i seminarie- samt föreläsningsform för både medarbetare och förtroendevalda.  
 

Kommunen har under lång tid samarbetat med Barnombudet. Detta samarbete fördjupas nu då 

intentionen är att från 2019 ingå ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med BOiU. 

Samarbetet innebär att barn och unga i Uppsala har tillgång till ett lokalt fristående 

barnombud, vilket är unikt i Sverige och något som efterfrågas av flera statliga myndigheter. 

Samarbetet bidrar också till kunskapshöjande insatser för både barn och vuxna i kommunen, 

vilket gör att arbetet med att genomföra barnkonventionen som lag effektiviseras. 
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