
Partnerskapet för barnets 
rättigheter i praktiken 



Partnerskapets grund

• Arbetet startade 2004 

• Överenskommelse mellan kommunerna för tre 
eller fyra år, antagen på kommunstyrelsenivå eller 
liknande

• Verksamhetsplan för hela perioden

• Arbetsplan nedbruten från verksamhetsplanen

• En förtroendevald med särskilt ansvar för barns 
rättigheter i den egna kommunen

• En tjänsteperson med huvudansvar för 
barnkonventionsfrågorna 



Partnerskapets idé

• Vi jobbar tillsammans för att organisera ett idé-
och erfarenhetsutbyte kring aktivt arbete med 
barnkonventionen

• Vi arbetar för att få barnkonventionen att fungera i 
praktiken, i det vardagliga jobbet i kommunen

• Vi utmanar, stöttar och lär av varandra

• Vi granskar varandras arbete för att utvecklas



Inriktning

• Styrprocesser i kommunen

• Barns och ungas inflytande

• Mäta och följa upp med 

indikatorer



Upplägg

• Två träffar per år för förtroendevalda och 
tjänstepersoner i våra olika kommuner
– Träffarna har olika tema och värdkommunen lyfter 

egna exempel

• Tjänstepersoner träffas utöver det några 
gånger per år
– Delar kunskap

– Arbetar fram olika metoder

– Planerar de stora mötena



Landet runt

• Ett sätt för varje kommun att lyfta fram egna 
exempel på arbete utifrån barnkonventionen

• 1 bild med max 3 aktiviteter och 5 minuter för att 
berätta

• Ett effektivt sätt att sprida kunskap



Kollegial granskning

• En metod för att granska varandras verksamhet
• Tydlig struktur  

– frågestunder
– rollfördelning
– bestämd tid
– överlämnad rapport
– uppföljningsseminarium

• Mall för frågorna som följs i varje kommun

• 1500 politiker, chefer och andra tjänstepersoner har 
intervjuats

• Metoden har fått effekt i förbättrad verksamhet



Kommunutvecklare

• Ett antal ungdomar får arbeta några 
sommarveckor med barnkonventionen som 
utgångspunkt

• Uppdrag som ska utveckla arbetet för barns 
rättigheter från politiken 

• Utbildning i barnkonventionen för yngre barn

• Ingång till samhällsengagemang

• Fortsättning i ungdomsråd

• Fortsatta uppdrag



Barn och unga i 
samhällsplaneringen

• Metoder utarbetade hur barn och unga kan få 
möjlighet att komma till tals

• Samarbete med skolor

• Framtagna beslutade rutiner för detta

• Utveckling såväl för de unga som för planarkitekter



Lokal samverkan

• Regionala nätverk med partnerskapets struktur



Kontakter vi fått

• Barnombudsmannen

• Socialdepartementet

• MUCF

• SKL

• Trafikverket

• Rädda Barnen



Framgångsfaktorer

• Att vi varit både politiker och 
tjänstepersoner

• Att vi har haft en överenskommelse och 
verksamhetsplan

• Att vi har haft en samordnare
• Ett individuellt deltagande som ger 

personliga relationer
• Som ny tjänsteperson eller politiker blir 

man ”delägare” i kunskap som ligger bakåt 
i tiden





https://barnkonventionen-partnerskapet.se/



Kontakt

Unni Öhman

unni.ohman@barnkonventionen-partnerskapet.se

Tel 070-207 05 49

mailto:unni.ohman@barnkonventionen-partnerskapet.se

