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 Hej och välkomna! 

 Vad innebär artikel 3 i barnkonventionen (15 min)

 Frågestund (5 min)

Paus (5 min)

 Hur kan en prövning av barnets bästa gå till? (20 min)

 Frågestund (10 min)

Dagens webbseminarium



Vad innebär artikel 3 i 
barnkonventionen? 
Karin Sjömilla Fagerholm, jurist



 Grundprincip i barnkonventionen

 Finns i många lagar

 Brister i den praktiska tillämpningen 

 Många efterfrågar mer stöd och hjälp

Varför fokusera på barnets bästa?



Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av 
offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 
organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 
barnets bästa.
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Barnets bästa – en rättighet med tre 
dimensioner

 Materiell rättighet

 Grundläggande tolkningsprincip

 Ett tillvägagångssätt



Frågestund



Olika former av prövningar

Film



PAUS
( 5 min )



Hur går en prövning av 
barnets bästa till?
Karin Sjömilla Fagerholm, jurist



Vid:

 Genomförandeåtgärder

 Enskilda beslut

 Beslut av aktörer som erbjuder tjänster som berör barn

 Riktlinjer för åtgärder

När ska en prövning göras?



Hur påverkar 
åtgärden 

barn?

Åtgärden är  
uppenbart för 
barnets bästa

Rutin för att 
utvärdera 
resultatet

Till stor del
Formell 

prövning av 
barnets bästa

Till liten del
Enklare 

prövning av 
barnets bästa

Inte alls
Ingen 

prövning -
dokumentera

Vilken form av prövning av barnets 
bästa ska göras?



Beskriv 
ärendet

Lyssna till 
barnet

Inhämta 
kunskap

Låt 
barnkonventionen 

vägleda 

Analysera 
konsekvenser

Fatta beslut

Återkoppla/
utvärdera

Prövning av barnets bästa: En process i 7 steg



 Vilken typ av ärende/åtgärd/beslut handlar det om?

 Hur påverkar åtgärden barn?
– direkt eller indirekt?

 Vilka barn berörs?

 Hur omfattande är ärendet/åtgärden/beslutet?

 Dokumentera!

Steg 1: Beskriv åtgärd



 Ta in åsikter från det barn eller de barn ärendet berör

 Beakta utifrån ålder och mognad

 Dokumentera

 Återkoppling är viktigt

Kom ihåg: Skydda barnet i deltagandet, skydda inte från 
deltagande!

Steg 2: Lyssna till barnet



 Hämta kunskap från flera källor:
– vuxna (inkl professionella) nära barnet
– lagstiftning och andra regleringar
– forskning
– statistik
– beprövad erfarenhet

Steg 3: Inhämta kunskap



 Rättigheterna ses som helhet – beroende av varandra

 Grundprinciperna

 Övriga rättigheter

 Andra konventioner

Steg 4: Utgå från barnkonventionen



 Analysera barnets bästa från olika perspektiv

 Se det unika barnets bästa – inte generalisera

 Ta fram olika alternativ och konsekvenser

 Beakta intressekonflikter

 Identifiera kompensatoriska åtgärder

 Dokumentera

Steg 5: Analysera konsekvenser



 Bedöm barnets bästa

 Beakta i beslutsfattandet/ärendet/åtgärden
– barnets bästa ska väga tungt

 Dokumentera
– vad som är barnets bästa
– intresseavvägningar
– kompensatoriska åtgärder

Steg 6: Fatta beslut



 Återkoppla till barnet/barnen
– vilket beslut togs och varför
– vilken vikt fick barnets åsikter
– förklara kompensatoriska åtgärder

 Utvärdera
– fick beslutet tänkt effekt?
– hur föll de kompensatoriska åtgärderna ut?
– barn är under ständig utveckling – barnets bästa 

förändras
– kan behöva ompröva utifrån nya förutsättningar

Steg 7: Återkoppla och utvärdera



Frågestund



 2 oktober: Unga direkt – en metod för att lyssna på barn

 7 november: Revision som stärker barnets rättigheter

 December: Barnrätt – ett webbseminarium för jurister

Tidigare webbseminarium och stödmaterial om prövning av barnets bästa:

www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken

Kommande webbseminarier

http://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken


Karin Sjömilla Fagerholm
karin.fagerholm@barnombudsmannen.se

Förfrågningar om föreläsningar och liknande:
forfragningar@barnombudsmannen.se

Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Kontakt

mailto:karin.fagerholm@barnombudsmannen.se
mailto:info@barnombudsmannen.se
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