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Barnets rättigheter ska stärkas! 

Varje barn i Tidaholms kommun har mänskliga rättigheter. Tidaholms kom-
muns policy för barnets rättigheter bygger på FN:s barnkonvention från 1989, 
Sveriges ratifikation av konventionen 1990 och den nationella strategin för att 
stärka barnets rättigheter. 
 
Att Sverige åtagit sig att följa konventionen innebär att Tidaholms kommun har 
ett stort ansvar. Kommunen fattar många beslut som påverkar barn nu och i 
framtiden.  
 
Syftet med policyn är att vägleda kommunens verksamheter i ett aktivt och 
gemensamt barnrättsarbete. Målet är att tillförsäkra att: 
 
Tidaholms kommun är en plats där alla barn får sina rättigheter tillgodosedda. 
 
Det innebär att bland annat att kommunen genom sina verksamheter ska: 
 

 Se barn som individer med olika förutsättningar, till exempel kön, ålder, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funkt-
ionsvariation, språk och socioekonomisk bakgrund, som inte på någon 
grund får diskrimineras. 

 Sätta barnets bästa i främsta rummet genom forskning, erfarenhet och 
barnets eget perspektiv. 

 Främja varje barns liv och utveckling utifrån dess egna förutsättningar. 
 Ge barn information om och möjlighet att komma till tals i frågor som 

rör dem samt beakta deras åsikter. 
 
 

Vem är ett barn? 

Varje individ under 18 år är ett barn, enligt barnkonventionen. 
 
 

Ett aktivt genomförande av barnkonventionen 

Ett aktivt genomförande av barnkonventionen, som genom denna policy ska 
gälla i Tidaholms kommun, innefattar: 
 

 Ett arbete som rör alla förvaltningar och nämnder. 
 Ett arbete som utförs både strategiskt och verksamhetsnära för att nå 

alla barn. 
 Ett arbete som värdesätts och prioriteras. 
 Ett arbete som kontinuerligt följs upp och utvärderas för att kunna åt-

gärda brister. 
 Ett arbete som inkluderar och gör barn delaktiga. 
 Ett arbete som är känt bland barn, föräldrar, medarbetare och förtroen-

devalda.  

 



   

  
  
 
 

4/4 
 
 

  

 

Ansvarsfördelning 

Nämnder  

Varje nämnd ansvarar för att uppfylla barnrättsansvaret inom sitt område. Det 
innebär att: 
 

 Med utgångspunkt i policyn skapa hållbara strategier för att uppfylla 
barnets rättigheter. 

 Avsätta tid för deltagande i kommunens barnrättsnätverk samt skapa 
förutsättningar för att föra tillbaka information till respektive nämnd. 

 Använda barnrättsbedömningar och barnrättsbaserade beslutsun-
derlag inför beslut som rör barn. 
 
 

Folkhälsorådet 

Folkhälsorådet ansvarar för att: 
 

 Precisera policyn i en handlingsplan. 
 Återkommande följa upp barnrättsarbetet i kommunen, bland annat 

genom ett barnbokslut en gång varje mandatperiod (kan vara som del i 
ett välfärdsbokslut). 

 
 
 

 




