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Barnets rättigheter 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen) blev lag den 1 januari 2020 och den gäller för alla verksamheter 
inom Ljungby kommun och de beslut som fattas i våra verksamheter ska utgå från ett 
barnrättsperspektiv. 

Definitionen av ett barn enligt barnkonventionen artikel 1 är varje människa under 18 år, vilket 
motsvarar nästan 20 % av Ljungby kommuns invånare (2021). Ljungby kommuns olika 
verksamheter fattar kontinuerligt viktiga beslut som påverkar dessa barn. 

Ljungby kommuns policy för barnets rättigheter grundas på FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Barnets 
rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. Därför bör de mänskliga rättighetsprinciperna 
för genomförande - icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering, transparens och 
ansvar - beaktas. 

Syfte 

Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv gäller i Ljungby kommuns verksamheter. Med ett 
barnrättsperspektiv avses ett synsätt där barnets bästa och barnets rättigheter ska vara en given 
utgångspunkt i planering, beslut och utförande på alla nivåer i organisationen. Ljungby kommuns 
verksamheter och de beslut som tas ska utgå från ett barnrättsperspektiv och alla medarbetare ska 
ha kunskap om barnkonventionen. 

För att bedriva ett hållbart och framgångsrikt barnrättsarbete behöver kommunen arbeta såväl 
strategiskt som långsiktigt. Alla verksamheter har ett ansvar att tillämpa barnkonventionen inom 
ramen för sitt uppdrag. 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen består av 54 artiklar som är odelbara och ska läsas och tolkas som en helhet. 
Trots det har FN:s barnrättskommitté fastslagit fyra grundprinciper och två artiklar för 
genomförandet av barnkonventionens. 

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
Barn i Ljungby kommun är inte en homogen grupp och de insatser som Ljungby kommun 
genomför rörande barnets rättigheter måste därför alltid beakta flickors och pojkars olika 
förutsättningar utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Artikel 3: Barnets bästa ska bedömas och beaktas i alla åtgärder som berör ett barn. 
Vid beslut som kan påverka barn och vid verksamhetsförändringar ska en prövning av barnets 
bästa göras och dokumenteras. 

Artikel 6: Varje barn har rätt att leva och utvecklas. 
Varje barn i Ljungby kommun har rätt att utvecklas och leva ett liv där de kan utvecklas såväl 
fysiskt, psykiskt och socialt. Ljungby kommun ska säkerställa att flickor och pojkar får växa upp i 
en trygg miljö och utvecklas till självständiga individer, men egna åsikter och tankar. 

Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den beaktad. 
Ljungby kommuns verksamheter ska säkerställa att flickor och pojkar får möjlighet till inflytande 
och blir delaktiga i verksamheter, beslutsfattande och i utvecklingen av kommunen. Det innebär 
att verksamheterna ska beakta barnets åsikter. 
Artikel 4: Genomförande. 
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Barnkonventionen ställer krav på att styrning och ledning ska vara barnrättsbaserad. Ljungby 
kommun ska vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra rättigheterna i barnkonventionen. Barn 
och barnrättsarbetet ska synas i budgeten och ges tillräckliga resurser. 

Artikel 42: Kunskap. 
För att förstå hur barnkonventionens artiklar ska prioriteras, respekteras, skyddas och säkerställas 
inom olika verksamheter behövs kunskap. Förtroendevalda politiker, chefer och medarbetare i 
Ljungby kommun ska ha rätt kunskap och kompetens för att arbeta barnrättsbaserat och för att 
kunna fatta barnrättsbaserade beslut.  
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