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Hej! 
Jag heter Magnus 
Jägerskog och är 

generalsekreterare 
på

@MagnusJagerskog
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Bli medlem! Swisha 360 kr till: 9015041    
Ange personnummer & e-post
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Barnkonventionen 2020
Vad kommer det innebära?

Redo?
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Barn, barnkonventionen & grundprinciper
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Barnkonventionen
från önskvärd till lagstadgad skyldighet
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Hur omfattande är utmaningen? 
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”Jag är 15 år. Jag fattar inte 
varför soc inte pratar med 
mig, och lyssnar på vad jag 
har att säga, när det 
handlar om mig.”
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”Jag kan inte sova för jag ligger på na?en och undrar om 
pappa kommer vara full eller nykter. Även fast pappa kan 
vara dum ibland så älskar jag honom.”
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Tillämpningsnycklar socialtjänsten
1. I varje barnavårdsutredning har barnets röst kommit till uttryck (artikel 12).
2. Barnets synpunkter dokumenteras i varje utredning (artikel 12). 
3. Barnets perspektiv och behov beaktas vid bedömning av ekonomiskt bistånd (artikel 3.1). 
4. Medarbetare i socialtjänsten har fått utbildning för att kunna föra samtal med barn (artikel 

42).
5. Vuxna som kommer i kontakt med socialtjänsten tillfrågas om de har barn (artikel 3.1). 
6. Medarbetare i socialtjänsten samverkar med medarbetare inom andra verksamheter för att 

tillgodose barnets bästa (artikel 3.1). 
7. Det finns åldersadekvat information på socialtjänstens webb om hur socialtjänsten arbetar 

och hur man lättast gör för att få kontakt (artikel 17, 19). 
8. Medarbetare inom socialtjänsten frågar barn hur de upplever mötet med den enskilda 

medarbetaren (artikel 12). 
9. Pojkar och flickor behandlas likvärdigt (artikel 2). (Källa: Sveriges kommuner och landsting)
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HUR ser vi på Barn?
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8 frågor - för att göra dig redo
1. Är barnrätten en aktiv prioritering (bl.a. beslut i högsta instans)?
2. Har ni en strategi för arbetet?
3. Finns en strategiskt ansvarig person/funktion (med mandat)?
4. Finns kunskap - på alla nivåer?
5. Hur är er organisationskultur/värderingar – ”lirar” den med 

barnrätten (ex. barnsyn)?
6. Finns resurser avsatta?
7. Finns tid för reflektion?
8. Finns rutiner för uppföljning/utvärdering?
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brisakademin@bris.se
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Sammanfattning



bris.se

TACK för att jag 
fick komma och 

snacka!

@MagnusJagerskog


