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Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är sedan år 2020 upptagen i
svensk lag.
Alingsås kommun föreslås anta Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun, som ett
första steg för att säkerställa att det dagliga arbetet följer lagen.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer för barnkonventionen. De ska vara
vägledande för hur kommunens verksamheter ska arbeta, med att säkerställa att det dagliga
arbetet följer lagen.
Barnkonventionen har sedan länge transformerats in i olika lagstiftningar, så som skollag och
socialtjänstlag. Det innebär att vissa nämnder redan i dag tar hänsyn till barnkonventionen
när beslut ska fattas. Nu har barnkonventionen inkorporerats i svensk lag och blivit en lagtext
bland andra. Det innebär att dessa riktlinjer är ett första steg, i att införliva lag om
barnkonventionen i samtliga verksamheter.
Riktlinjerna utgår ifrån dessa fyra grundprinciper:






Alingsås kommun vill tillsammans med barn bygga hållbara strukturer, för att barn ska
kunna tillgodogöra sig sina rättigheter.
Barn i Alingsås kommun ska känna till sina rättigheter och ha verktyg att använda
dem.
Barn i Alingsås kommun ska ha en trygg, utvecklande och hälsosam livsmiljö, särskilt
de barn som lever i en utsatt situation ska känna sig inkluderade och ha
förutsättningar att påverka sina liv.
Vuxna som arbetar i Alingsås kommun ska vara skickliga och modiga förebilder för
barn, gällande deras rättigheter.

Alingsås kommuns förtroendevalda, chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar att
förverkliga barnkonventionens intentioner. Alla nämnder och kommunala bolag ska arbeta
med att stärka barns rättigheter och möjligheter. Det är kommunstyrelsen som har det
övergripande och samordnande ansvaret för arbetet.
I riktlinjerna återfinns en checklista utifrån barnperspektiv för att underlätta för
förtroendevalda, chefer och medarbetare att fatta beslut som tar hänsyn till barnets bästa.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser, utöver administrativ tid.
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