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Försäkringskassans barnrättspolicy  

Alla Försäkringskassans förmåner berör barn – direkt eller indirekt. 

Barnrättsperspektiv handlar om förhållningssätt, kunskap och arbetssätt. Barn är 

fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska bemötas med respekt i 

alla sammanhang. Om en åtgärd eller ett beslut bedöms få konsekvenser för barn ska 

hänsyn tas till de mänskliga rättigheter som barn har enligt barnkonventionen. 

 

Syfte 

Försäkringskassans barnrättspolicy tydliggör myndighetens ansvar och uppdrag 

gentemot barn och hur barnkonventionen ska tillämpas. Policyn ska också säkerställa 

att vårt arbete bedrivs i enlighet med Sveriges nationella strategi för att stärka barnets 

rätt i Sverige (prop. 2009/10:232). 

 

Övergripande mål 

Vi ska vara i framkant och ta tydlig ställning i arbetet för barns rätt inom 

Försäkringskassans verksamhetsområde. Inom det området ska vi vara en kunskaps- 

och kompetensmyndighet gällande hur våra förmåner påverkar barns levnadsvillkor. 

Vi ska bidra till att öka kunskapen om särskild sårbarhet hos barn och unga. 

Vi ska bidra med tydliga konsekvensanalyser utifrån barnrättsperspektiv i våra 

lagförslag och remissvar.  I våra egna analyser och rapporter ska 

barnrättsperspektivet alltid finnas med. 

 

Medarbetare och chefer ska ha kunskap om hur barnkonventionen ska tillämpas i 

Försäkringskassan. Vi ska utveckla rutiner för att agera när vi får kännedom om att 

barn far illa. Vi ska beakta barnrättsperspektivet, inom ramen för en korrekt 

tillämpning av gällande lagstiftning. Ett barnrättsperspektiv ska beaktas innan beslut 

fattas, även när barnet bara berörs indirekt av beslutet. Försäkringskassans 

verksamhetsstyrning ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv. 

 

I verksamhetsutveckling inom områden som berör barn ska vi ha rutiner för att ta in 

synpunkter från barn. Barns synpunkter ska ha betydelse när vi utvecklar arbetssätt 

och utformar våra rutiner. Försäkringskassans kommunikation ska riktas till barn där 

det är relevant. I alla upphandlingar där det är relevant ska vi ställa krav på att 

leverantören kan redogöra för hur man arbetar för att uppfylla barnkonventionen. 
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I mötet med barn 

I ärenden där ett barn direkt berörs ska barnet få möjlighet att komma till tals, vara 

delaktigt i utredningen och få relevant information och kunskap om sina rättigheter. I 

dessa ärenden är barnrättsperspektivet prioriterat. Vi ska främja barns delaktighet och 

inflytande så att barnrättsperspektiv beaktas innan vi fattar beslut. 

 

 

Begrepp som används i denna policy förklaras i bilaga 1. 

 

 

 

 

 

Ann Persson Grivas 
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Bilaga 1: Begrepp 

 
Barn 

Alla människor som inte fyllt 18 år är barn. Ibland benämner vi äldre barn som 

”unga”. 

 

Begreppet barn är könsneutralt, men vi behöver uppmärksamma att flickor och 

pojkar får olika förutsättningar, utrymme och bemötande vilket leder till 

ojämställdhet. 

 
Vuxnas barnperspektiv 

Vuxnas barnperspektiv är den kunskap om barn som vuxna utgår från när de vill göra 

något för barnets bästa. Att ha ett barnperspektiv innebär att ta tillvara barns 

erfarenheter, uppmärksamma och försöka förstå hur barnet uppfattar en situation och 

hur hen agerar. Vuxnas perspektiv kan därför skilja sig från hur barnet upplever och 

förstår samma situation. 

 
Barnperspektivet 

Barnperspektivet är vad barnet själv ser, hör, upplever och känner – alltså barnets 

egen verklighet. Barnperspektivet tillför barnets erfarenheter, iakttagelser och 

förståelse av sin tillvaro här och nu. 

 
Samhällets barnperspektiv 

Samhällets barnperspektiv innebär att inför varje beslut eller åtgärd överväga om 

frågan kan röra barn och i så fall på vilket sätt. Om beslutet eller åtgärden har 

konsekvenser för barnet, ska man ta hänsyn till barnrättsperspektivet. 

 
Barnrättsperspektivet 

Barnrättsperspektivet innebär att samhällsföreträdare beaktar varje barns rätt att leva 

och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Barnrättsperspektivet ska 

finnas med vid all planering och alla beslut som rör barn. Barn ska alltså kunna 

komma till tals vid alla beslut som rör dem och varje barns intressen ska 

uppmärksammas och övervägas. Samhället ska avsätta tillräckliga resurser, 

finansiella och andra resurser, för detta. Samhället ska också ge föräldrar 

förutsättningar att utöva sin föräldraroll och sitt föräldraansvar för barnets bästa. 


