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PROGRAM 
Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten. 
 

POLICY 
Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för 
vägledning. 
 

STRATEGI 
Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för  
Prioritering. 
 

HANDLINGSPLAN 
Beskriver konkreta mål och åtgärder. 
 

RIKTLINJER 
Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning  
och utförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutad av Kommunfullmäktige, den 24 september 2014, § 300 
 
Dokumentansvarig på politisk nivå: Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Enhetschef, enheten för hållbar 
utveckling, Kommunledningskontoret 
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Inledning  
Varje barn i Örebro kommun har rättigheter -mänskliga rättigheter. Örebro 
kommuns policy för barnets rättigheter vilar på FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) samt nationella strategin för att stärka barnets rättigheter.  
 
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 Örebro 
kommun. Barn är dock inte en homogen grupp och Örebro kommuns insatser 
kring barnets rättigheter måste därför alltid beakta barn i Örebro utifrån deras 
olika förutsättningar; kön, ålder, etnicitet, kulturell och socioekonomisk 
bakgrund, sexuell läggning/uttryck, funktionsnedsättningar, vart man bor och 
intressen. I enlighet med barnkonventionen artikel 2 ska alla barn ha samma 
rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras.  
 
Policyn för barnets rättigheter i Örebro kommun är ett nästa steg i det fortsatta 
arbetet med barnets rättigheter och policyn ersätter därmed barnvisionen som 
antogs 2001 i kommunfullmäktige.  
 
Policyn är ett styrdokument för förtroendevalda, chefer och medarbetare i 
Örebro kommun. Policyn är ett stöddokument för barn i Örebro och ska även 
vara vägledande i Örebro kommuns samverkan med andra aktörer. Policyn gäller 
tillsvidare och revideras vid behov.  
 
Syftet med policyn är att tydliggöra Örebro kommuns förhållningssätt kring 
barnets rättigheter.  
 

Bakgrund 
I januari 2001 antog kommunfullmäktige en barnvision för Örebro kommuns 
arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). För att 
stärka samt utveckla arbetet med mänskliga rättigheter och barnkonventionen 
initierade Örebro kommun 2004 ett nationellt partnerskap med elva andra 
kommuner, Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.  
 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 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. 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.   
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Policy för barnets rättigheter 
Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under omständigheter 
som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till 
dess egen vilja och åsikter. 
 
Örebro 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.   
 
Örebro kommuns utgångspunkter: 
 
Barnets rättigheter. Artikel 2. 
Varje barn i Örebro kommun ska ha samma rättigheter. 
 
Barnets bästa ska komma i främsta rummet. Artikel 3. 
Örebro kommuns nämnder, styrelser och bolag ska beakta barnperspektivet vid 
beslut.   
 
Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 6. 
Varje barn i Örebro har rätt till ett värdigt liv, god fysisk och psykisk hälsa, goda 
uppväxtvillkor.  
 
Barnets rätt att uttrycka sina åsikter. Artikel 12  
Varje barn i Örebro 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  
Örebro 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 
Örebro 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.  
 
Barn och deras vårdnadshavare i Örebro kommun ska känna till barnets 
rättigheter och hur barnen kan utöva dem och få sina röster hörda.  
 

 


