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Försäkringskassans handlingsplan för barnrätt 
2015-2018   

Bakgrund 

Riksdagen beslutade år 2010 om en nationell strategi för hur Sverige ska arbeta 

med barnkonventionen (prop. 2009/10:232). I strategin anges myndigheternas 

särskilda ansvar att aktivt arbeta med barnrätt i sin verksamhet. 

 

Enligt Försäkringskassans instruktion ska vi därför vid beslut och andra 

åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för barn och då ta särskild 

hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter. 

 

I maj 2015 beslutades Försäkringskassans barnrättspolicy som tydliggör vårt 

ansvar och uppdrag gentemot barn och hur barnkonventionen ska tillämpas. 

För att arbetet ska bli aktivt, hållbart och få verklig effekt i vår organisation är 

det viktigt att förtydliga vad Försäkringskassan kan och bör göra i förhållande 

till barnkonventionen. Syftet med denna handlingsplan är att förverkliga 

Försäkringskassans barnrättspolicy.  

 

Skapa förutsättningar för arbetet med barnrätt  

Vi behöver kunskap om hur barn berörs av vår verksamhet. Varje livsituation, 

stab eller avdelning ska därför utreda vad som krävs av dem för att 

Försäkringskassan ska uppfylla barnkonventionen i enlighet med 

barnrättspolicyn.  

 

Det innebär att kartlägga på vilket sätt verksamheten och förmånerna inom 

socialförsäkringen kan beröra barn utifrån ett barnrättsperspektiv. 

Kartläggningarna ska innehålla exempel på hur vår handläggning, våra beslut 

och vårt bemötande inom respektive förmån i socialförsäkringen påverkar barn 

och ska resultera i en beskrivning av hur ett barnrättsperspektiv kan beaktas. 

De ska också leda till åtgärder som ger konkreta genomslag för kunder och 

deras anhöriga och beskriva om barns synpunkter kan beaktas inom förmånen. 

Instruktion för kartläggningarna finns i bilaga 2. 

 

När kartläggningarna är klara ska varje livssituation och avdelning planera sitt 

fortsatta arbete med barnrätten. Utgångspunkten ska vara handlingsplanen.  

 

Ovanstående aktiviteter ska vara genomförda senast september 2016. 

 

Aktiviteter 2015-2018  

Följande aktiviteter kommer att beröra olika delar av organisationen på olika 

sätt. Varje livssituation, stab och avdelning tar ställning till hur den egna 

verksamheten berörs. 
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Vårt ansvar som kunskapsmyndighet 

 Vi ska vara expertmyndighet inom området barnrätt inom 

socialförsäkringen. Det innebär till exempel att vi ska ta fram egna 

analyser med barnrättsperspektiv och genomföra kundresor med barn. 

 Vi ska utveckla kompetensen inom myndigheten för att göra analyser ur 

ett barnrättsperspektiv. 

 Vi ska sprida vår kunskap och våra erfarenheter externt i syfte att öka 

medvetenheten om barn och barns rättigheter inom socialförsäkringen. 

 Försäkringskassans svar på remisser och beredningar ska där det är 

relevant innehålla ett barnrättsperspektiv.  

 

 
Styrning, stöd och uppföljning 

 En gång per år till och med år 2018 ska den avdelning som ansvarar för 

barnrätt följa upp och sammanställa en rapport över arbetet med 

barnrätten och eventuella effekter i enlighet med handlingsplanen. 

Rapporten redovisas för ledningsgruppen i november varje år. 

 Resultaten av arbetet med barnrätt beskrivs i Försäkringskassans 

årsredovisning. 

 En arbetsgrupp, barnrättsgruppen, med representation från 

livsituationerna, staber och avdelningar, ger stöd i arbetet med 

barnrätten.  

 Försäkringskassans styrdokument ska, där det är relevant, ha ett tydligt 

barnrättsperspektiv. Det gäller till exempel i vägledningar och riktlinjer.  

 Barnrätten ska inkluderas i myndighetens årliga verksamhetsplanering.  
 

Kompetensutveckling 

 En basutbildning och ett basmaterial om barnrätt ska tas fram. Dessa 

ska finnas tillgängliga våren 2016. 

 Alla medarbetare ska kunna identifiera behov av ett barnrättsperspektiv. 

Det kan innebära att ta fram ytterligare utbildningskoncept. Varje 

livssituation, stab och avdelning ska utvärdera sitt eget behov av 

kompetens. I samråd med Kompetensforum tar barnrättsgruppen 

därefter fram ett förslag till en utbildningsplan. Planen beslutas i 

Kompetensutvecklingsrådet. 

 Ett barnrättsperspektiv ska inkluderas i alla nya och befintliga 

utbildningar där det är relevant.  

 För att hålla kunskapen levande ska nyanställda introduceras i vad 

barnrätt i Försäkringskassan innebär och genomgå relevant 

kompetensutveckling. 

 
Verksamhetsutveckling 

 I verksamhetsutvecklingen ska ett barnrättsperspektiv inkluderas. När 

vi tar fram nya metoder och rutiner för verksamhetsutveckling ska ett 

barnrättsperspektiv inkluderas från början.  
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 Stödfunktioner för arbetet med barnrätt ska inrättas. Det kan till 

exempel vara personer med kompetens inom barnrätt som kan stötta 

medarbetare i enskilda frågor. Varje livssituation, stab och avdelning 

avgör sitt eget behov och utser stödpersoner som har eller får relevant 

kompetens. 

 Rutiner för hur vi som medarbetare på Försäkringskassan ska agera när 

vi misstänker att barn far illa ska tas fram. Rutinerna ska vara kända.  

 Barnrättsperspektivet ska analyseras i förslag till regeländringar och 

remissvar. 

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

leverantören kan redogöra för hur man arbetar för att uppfylla 

barnkonventionen. 

 
Kommunikation 

 Försäkringskassans externa kommunikation och information till barn 

ska anpassas, till exempel egna sidor på den externa webben eller i 

skolmaterial. Varje livssituation, stab och avdelning ska kartlägga i 

vilken utsträckning kommunikation till barn behövs. 

 Åtgärder och aktiviteter inom barnrätten ska kommuniceras både internt 

och externt. 

 
Samverkan 

 Samarbetsformer med andra myndigheter och aktörer inom barnrätten 

ska utvecklas. 

 Insatserna för barnrätten ska samordnas inom myndigheten 

Begrepp som används i denna handlingsplan förklaras i bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

Ann-Marie Begler 

 

 

 

 

                                                   Julie Jacobsson    Karina Solax Stridh 
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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. 
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Bilaga 2 

 
Genomförande av kartläggning  

 

Kartläggningen genomförs i varje livssituation, stab och avdelning med 

expertis från respektive förmån. Kartläggningen består i att undersöka på vilket 

sätt handläggning, beslut och bemötande inom förmånen berör eller påverkar 

barn. Resultatet ska vara grunden för de åtgärder som behöver vidtas inom 

förmånen eller verksamheten. Det kan till exempel handla om att ändra i 

rutiner för handläggning eller att utbilda medarbetare. Kartläggningen ska vara 

starten i ett långsiktigt arbete och behöver inte ge svar på alla frågor vid första 

tillfället. 

 

Samordning och diskussion kring gemensamma dilemman sker i 

Barnrättsgruppen, där flera delar av organisationen är representerade.  

 

Kartläggningen kan utgå från följande frågor: 

 

 Har vi barn som kunder inom verksamheten? Om det är så krävs 

speciella åtgärder. Det kan till exempel vara att utreda i vilken 

omfattning vi behöver kommunicera direkt med barn och om vi 

behöver specialkompetens för att kunna ta emot barns synpunkter. Det 

kan också innebära att vi behöver göra förändringar i till exempel 

arbetssätt eller i vägledningar.  

 

 Har kunden barn eller har någon nära anhörig till kunden barn? På 

vilket sätt påverkas barnet av vår handläggning och våra beslut?  

 

 Har vi möjlighet i vår myndighetsutövning att ta hänsyn till barn? Vilka 

förändringar krävs för att vi på ett bättre sätt kan beakta 

barnrättspolicyn? 

 

 Krävs det åtgärder för att på bättre sätt skydda barnets rättigheter? I så 

fall, vilka är de och hur genomför vi dem? 

 

 Berör vår verksamhet på något annat sätt barn, direkt eller indirekt? På 

vilket sätt? Har vi möjlighet i vår myndighetsutövning att ta hänsyn till 

hur dessa barn påverkas?  

 

 

 


