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SOCIALFÖRVALTNINGENS  
VÄRDEGRUND UR ETT  
BARNPERSPEKTIV:

”Vi stödjer barn i deras vardag.

Vi är till för alla barn i Örebro  
kommun. Det ska vara lätt att nå 
oss och vi ska vara tydliga i vår  
information till barn. Vi som möter 
barn i vårt arbete ska göra det 
med respekt och engagemang.”



Bakgrund
Socialförvaltningens värdegrund utgör idag grunden i det dagliga arbetet och är en del av 
introduktionen för nya medarbetare vid förvaltningen.

Etikgruppen har 2015 arbetat fram ett tillägg till värdegrunden, utifrån ett barnperspektiv 
med utgångspunkt från barnkonventionen och Örebro kommuns policy för barns rättigheter.

 

Värt att lägga på minnet
BARNPERSPEKTIV
– har vi när vi vuxna tar hänsyn till vad våra beslut får för konsekvenser för barn.

BARNETS PERSPEKTIV
– får vi när vi frågar vad barnen själva tycker.

BARNRÄTTSPERSPEKTIV
– tar vi när vi genom våra beslut skyddar de mänskliga rättigheter som barn har, rättigheter 
som exempelvis kommer till uttryck i barnkonventionen. 

BARNKONVENTIONEN
– egentligen FN:s konvention om barnets rättigheter, från 1989, består av 54 artiklar,  
ratificerades av Sverige 1990. 

 



SOCIALTJÄNSTLAGEN

Den viktigaste paragrafen är:

1 kap 1 § Socialtjänstens mål 
Samhällets socialtjänst ska på demokratins  
och solidaritetens grund främja människornas 

• ekonomiska och sociala trygghet
• jämlikhet i levnadsvillkor
• aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten ska bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.

Grunder i socialtjänstens arbete
Socialtjänstlagen är en viktig grund i vårt arbete. Den styr arbetet så att vi kan verka 
för trygghet, jämlikhet och att alla känner sig delaktiga i samhället.

Det finns en paragraf  som är särskilt viktig för barn. Den berättar om hur och när 
socialtjänsten ska finnas tillgänglig för att hjälpa barn.

5 kap 1 § Särskilda bestämmelser för olika grupper, barn och unga 
Socialnämnden ska

• verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,
• i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 

gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,
• bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att 

barn och ungdom far illa,
• aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel 
samt dopningsmedel,

• tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma 
och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem,

• med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat 
tecken till en ogynnsam utveckling,

• i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att  
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om den unges 
bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,

• i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 
som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption 
har avgjorts,

• i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 
som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört.



Barnkonventionen
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är 
individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 
54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande 
och vägledande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

• Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras  
(artikel 2).

• Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn (artikel 3).

• Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6).

• Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.  
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (artikel 12). 

Barns rättigheter i Örebro kommun
Örebro kommun har en målsättning som ska tänkas över inför alla kommunala beslut:

”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”.  
Policy antagen av Örebro kommunfullmäktige i september 2014.

ÖREBRO  
KOMMUNS  
BARNRÄTTS- 

POLICY



Värdegrund
Socialförvaltningens värdegrund utgår från mänskliga rättigheter och demokratiska principer. 

Värdegrunden ska vara ett stöd för oss som arbetar i Socialförvaltningen. Detta stöd ska 
berätta tydligt vad barn kan förvänta sig i mötet med oss vuxna. 

Värdegrund är ett ord som berättar om etik och moral. Etik och moral handlar om vad som är 
rätt och fel. Etik handlar om hur vi bör tänka och vara. Moral handlar om hur vi beter oss.

MÄNNISKOSYN
Alla barn har samma värde. Vårt mål är att alla barn ska känna sig bemötta med respekt och 
värdighet. Alla som arbetar vid Socialförvaltningen ska tänka på och arbeta för barnets bästa.

SOLIDARITET
Med solidaritet menar vi att vi har ett gemensamt ansvar för att alla barn växer upp under 
trygga och goda förhållanden.

JÄMLIKHET
Alla barn är lika mycket värda och har rätt till ett bra liv. Ibland behöver barn Socialförvalt-
ningens hjälp. Då ska vi möta varje barn utifrån barnets eget behov. 

SJÄLVBESTÄMMANDE OCH DELAKTIGHET
Alla barn har tankar om sin egen situation. Socialförvaltningens uppgift är att med respekt 
lyssna på vad barnet vill med sitt liv. Socialförvaltningen ska så långt som möjligt låta barn 
vara med och bestämma.

INTEGRITET
Socialförvaltningen ska skydda barns integritet. Med integritet menas till exempel barnets 
rätt att bestämma hur mycket han eller hon vill berätta. När ett beslut går emot ett barns 
vilja ska det inte innebära större förändringar för barnet än vad som är absolut nödvändigt.. 

MAKT OCH ANSVAR
Alla som arbetar i Socialförvaltningen måste förstå att de har makt. Detta innebär ett stort 
ansvar. Ibland kan beslut innebära att barns liv påverkas mot barnets och familjens vilja. 
Beslut som fattas ska kunna förklaras på ett sätt som barn kan förstå.

PROFESSIONALITET
Att vara professionell i arbetet med att hjälpa och stödja barn innebär att följa vad lagen 
säger, att ha utbildning och kunskap för att arbeta på rätt sätt.



Testa dig själv i vardagsarbetet!
En bra början i det egna vardagliga jobbet är att följa en tydlig checklista. 
Ställ frågorna både till dig själv och dina medarbetare innan ni bestämmer  
vad och hur saker och ting ska göras:

 o Innebär beslutet som ska fattas att barns och ungas 
bästa sätts i främsta rummet (till exempel rätt till en 
trygg miljö, god hälsa och utveckling)? 

 oHar barn och unga fått möjligheter att uttrycka sin 
mening? 

 oHar vi dokumenterat och tagit till vara barnens och de 
ungas synpunkter? 

 oÅterkopplar vi de fattade besluten till barn och unga? 

 oMärker barn och unga att vi respekterar deras behov, 
vilja och åsikter?

Om du/ni svarar ”nej” på någon fråga,  
fundera och diskutera varför.

JA ELLER NEJ?



Örebro kommun 
Socialförvaltningen
019-21 10 00
orebro.se
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