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Inledning
Barn och ungdomar påverkas av beslut som fattas såväl lokalt och regionalt som nationellt och
internationellt inom alla samhällsområden. Barn och ungdomar finns i hela samhället. Deras liv
påverkas av beslut inom barnomsorg, utbildning, arbetsmarknad, socialtjänst, sjukvård, samhällsplanering, kultur, miljö, integration, bostadsbyggande och många andra områden. Därför är
barnrätts- och ungdomspolitiken sektorsövergripande.

Barnkonventionen
Från 1 januari 2020 införlivades barnkonventionen i svensk lagstiftning. Vilket innebär ett starkare skydd för barns rättigheter och kräver att kommunen arbetar strukturerat med barnkonventionen.
Kommunens skyldighet gällande barnkonventionen är tredelat:
•
•

•

Kommunen ska respektera, främja och skydda barns rättigheter.
Kommunen behöver analysera det befintliga arbetet utifrån barnkonventionen, förstärka
med kompentensutveckling där det behövs och vidta nödvändiga åtgärder för att barnkonventionen ska uppfyllas.
Kommunen behöver även utveckla metoder för uppföljning. Detta bör ske i samråd med
barn och unga för att dels säkerställa ett barnperspektiv i implementeringsprocessen, dels
för att barn och unga har rätt enligt barnkonventionen att känna till sina rättigheter. Detta
arbete är särskilt viktigt att genomföra i skolan och i verksamheter med unga som målgrupp eller som berör unga direkt.

Syfte
Syftet med policyn är att implementera den i kommunens verksamheter så att attityder, arbetssätt och förhållningssätt mot det enskilda barnet/ungdomen har sin grund i barnkonventionen
och att säkerhetsställa så att beslutsfattande sker i enlighet med barnets bästa.

Målområden
Alla har ett gemensamt ansvar för att barnkonventionens intentioner förverkligas i kommunen.
Förtroendevalda och medarbetare på alla nivåer har ett särskilt och eget ansvar för den kommunala verksamheten.
Hjo kommuns policy för det barn- och ungdomspolitiska arbetet utgår från två
målområden:
•
•

Barn och unga ska respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet
och inflytande.
Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
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Tillsammans skapar vi framtidens Hjo - Mänskliga rättigheter som grund för
Visionen
Arbetet med att stärka och främja barns rättigheter är en del av Hjo kommuns arbete med att
värna de mänskliga rättigheterna. Kärnan i Hjo kommuns vision – Tillsammans skapar vi framtidens Hjo är en stad som kännetecknas av goda möten. Det innebär en kommun som lever upp
till och respekterar de mänskliga rättigheterna och en kommun fri från diskriminering. I Hjo
kommun ges medborgarna möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen och känner samhörighet
med kommunen.
Det barn- och ungdomspolitiska arbetet bidrar till att uppfylla Hjo kommuns Vision – Tillsammans skapar vi framtidens Hjo. Att leva och verka tillsammans innebär att ta tillvara kulturell
och mänsklig mångfald. Vår värdegrund – det goda mötet – är ett verktyg för att nå målet. Det
goda mötet förutsätter att alla människor erbjuds goda möjligheter att leva och bo i Hjo.

Grundläggande principer
Policyn för det barn- och ungdomspolitiska arbetet för Hjo kommun uttrycker den politiska viljan och anger de övergripande målen, värdegrund samt inriktning för kommunens arbete med
barn- och ungdomars rättigheter.
Utgångspunkten för arbetet är Barnkonventionens fyra vägledande principer (se bilaga 1).
•
•
•
•

Artikel 2: Varje barn har samma rättigheter och lika värde
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
Artikel 6: Varje barn har rätt till liv och utveckling
Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Som ett stöd för att policyn ska uppnås, har riktlinjer för det barn- och ungdomspolitiska arbetet i Hjo kommun tagits fram.
Policyn och dess riktlinjer är styrande i det dagliga arbetet och ett stöd för att kvalitetssäkra arbete med att tillse att vi lever upp till barn och ungas rättigheter.
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Bilaga 1
Kortfattad förklaring till artiklarna 2, 3, 6, 12 (de fyra grundprinciperna):
Artikel 2: Varje barn har samma rättigheter och lika värde
Rättigheterna gäller alla enskilda barn och ungdomar inom ett lands gränser. Barnet ska
skyddas mot diskriminering eller bestraffning på grund av ”barnets eller dess föräldrars
eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning,
nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i
övrigt”
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
Med detta menas att:
-

samhället ska se varje barn som en egen individ
varje barn ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, samhällsklass,
etnisk bakgrund, funktionshinder eller bosättningsort
varje barn ska ha goda och trygga uppväxtförhållanden, få en god fysisk och
psykisk omvårdnad.
varje barn ska mötas med respekt för sin egen person, förutsättningar, behov,
vilja och intresse
varje barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter och få dem respekterade
varje barns rätt till utbildning ska tillgodoses för att främja den fysiska,
psykiska, sociala, andliga och moraliska utvecklingen
kommunala beslut ska fattas utifrån barnets bästa där vetenskap, beprövad
erfarenhet och barnets röst vävs samman
vårdnadshavare/förälder har ansvaret för barnet.

Artikel 6: Varje barn har rätt till liv och utveckling
Enligt artikel 6 i barnkonventionen har alla barn rätt till liv, överlevnad och utveckling. Med utveckling menas främjandet av god fysisk, andlig, moralisk, psykisk och social utveckling.
Med detta menas att:
-

varje barn har en inneboende rätt till livet
konventionsstaterna ska till det yttersta av sina tillgängliga resurser säkerställa barnets rätt
till överlevnad och utveckling
varje barn har en självklar rätt till sitt liv samt att leva värdigt
varje barn har rätt till fysisk, psykisk, social, andlig och moralisk utveckling
varje barn har rätt till utbildning, stimulans, fritid och lek
varje barn har rätt till vila

7(7)
Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad
Men detta menas:
Barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som
berör hen. När åsikten beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Bilaga 2
Riktlinje för Hjo kommuns barn- och ungdomspolitiska arbete (Dnr 2020-210).

