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1. Syfte
Syftet med denna policy är att tydliggöra Falkenbergs kommuns riktning vad gäller
mänskliga rättigheter generellt och barnets rättigheter i synnerhet. Policyn är ett
styrdokument för förtroendevalda, chefer och medarbetare i Falkenbergs kommun.

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument
Denna policy vilar på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som betonar
allas lika rättigheter till ett meningsfullt liv. De mänskliga rättigheterna gäller för var och en,
oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk
uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i
värde och har samma rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter antogs 1989 och
ratificerades av Sverige 1990. Därmed har Sverige åtagit sig att följa konventionens innehåll
och anda samt att aktivt förverkliga intentionerna i den. I enlighet med barnkonventionen
artikel 2 ska alla barn ha samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras. Policyn
för barnets rättigheter i Falkenbergs kommun är ett nästa steg i det fortsatta arbetet med
barnets rättigheter och policyn ersätter därmed barn och ungdomspolicyn som antogs 2012 i
kommunen.
1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige.
Med barnkonventionen som lag kommer det att ställas högre och tydligare krav på såväl
domstolar som myndigheter att beakta de rättigheter som följer av konventionen vid beslut
som berör barnet. Principen om barnets bästa samt barnets rätt att komma till tals kommer få
en central roll i beslutsprocesser som rör barnet. Barnet som en bärare av egna rättigheter
kommer att få en starkare juridisk ställning.
Nationella strategin för att stärka barnets rättigheter antogs i riksdagen december 2010 och
är till för att fortsätta med arbetet att förverkliga barnkonventionen. För offentliga aktörer så
som kommuner innebär strategin att kommunerna i sina verksamheter inom alla områden
ska säkerställa barnets rättigheter.
Falkenbergs kommun har via visionen och de övergripande målen beslutat att arbeta aktivt
och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling utifrån ekonomiskt, socialt och
ekologiskt perspektiv. Barns, och andras, rättigheter är en viktig fråga eftersom det finns ett
starkt samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati. En långsiktig hållbar demokrati
förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras, vilket ryms inom social hållbarhet.
Falkenberg kommuns policy för barnets rättigheter utgår från de 54 artiklarna i FN:s
konvention för barnets rättigheter men framförallt från de fyra grundprinciperna (artikel
2,3,6 och 12) samt artikel 4 och 42 i konventionen som ställer särskilda krav på ett förändrat
arbetssätt i kommunen.
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Falkenberg kommuns utgångspunkter:
Barnets rättigheter. Artikel 2.
Varje barn i Falkenbergs kommun ska ha samma rättigheter.
Barnets bästa ska komma i främsta rummet. Artikel 3.
Falkenberg kommuns nämnder, styrelser och bolag ska beakta barnperspektivet vid beslut.
Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 6.
Varje barn i Falkenberg har rätt till ett värdigt liv, god fysisk och psykisk hälsa, goda
uppväxtvillkor.
Barnets rätt att uttrycka sina åsikter. Artikel 12
Varje barn i Falkenbergs kommun ska ha rätt att komma till tals och uttrycka sin mening och
vara delaktig i frågor som rör barnet själv. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets
ålder och mognad.
Förverkligande av rättigheterna. Artikel 4
Falkenberg kommuns förtroendevalda, chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar att
förverkliga och se till att barnkonventionens intentioner följs inom verksamheter som rör
barn.
Kunskap om barnets rättigheter. Artikel 42
Falkenberg kommuns förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kunskap om FN:s
konvention om barnets rättigheter och ska säkerställa att den tillämpas i alla verksamheter i
kommunen.

3. Policy
Varje barn i Falkenbergs kommun har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som
gynnar barnets eget bästa. För att kunna göra det behöver barnens perspektiv beaktas i beslut
som rör dem.
Barn och deras vårdnadshavare i Falkenbergs kommun ska känna till sina rättigheter och ha
verktyg att kunna använda dem.
Falkenbergs kommun värnar om barnens livsmiljöer och de barn som behöver extra stöd och
hjälp ska känna sig inkluderade och ha möjlighet att påverka sin situation.
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4. Definitioner och avgränsningar
Barn är man enligt definitionen i barnkonventionen artikel 1 upp till 18 år vilket även gäller
för den här policyn och för arbetet med barnets rättigheter i Falkenberg kommun. Barn är
dock inte en homogen grupp och Falkenberg kommuns insatser kring barnets rättigheter
måste därför alltid beakta barn i Falkenberg utifrån deras olika förutsättningar; kön, ålder,
etnicitet, kulturell och socioekonomisk bakgrund, sexuell läggning/uttryck,
funktionsnedsättningar, vart man bor och intressen.
Denna policy avser att användas inför beslut och ärenden där barn upp till 18 år har rätt att
komma till tals och gäller därför de förvaltningar och bolag som på ett eller annat sätt möter
målgruppen.

5. Ansvar och uppföljning
Kommunfullmäktige ansvarar för att policyn efterlevs.
Kommunstyrelsen ansvarar för att riktlinjer/rutiner samt checklista som är kopplade till
policyn upprättas och revideras vid behov.
Respektive nämnd ansvarar för uppföljning inom sitt ansvarsområde.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

