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Du som ledamot i socialnämnden har makten att påverka ett barns liv på 
ett positivt sätt. Vi i föreningen B.A.R.N. fortsätter stödja dig.

Föreningen B.A.R.N. verkar för att samhällets utsatta barns rättigheter tillvaratas.  
Vi vill precis som du se till att beslut som rör barn är rättssäkra, med andra ord motsatsen 
till godtyckliga, och med barnets bästa högst upp på dagordningen.Vårt mål är att 
barnkonventionen tillämpas i alla beslut som rör barn, i alla socialnämnder. 

Vi har tagit fram checklista nr #2 som du kan använda i samband med att beslut 
fattas i socialnämnden avseende Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU), frivilliga insatser kopplade till socialtjänstlagen och vid umgängesfrågor.  
Läs igenom checklistan och använd den som en stöd. Vad kryssar du? Kom ihåg att du 
alltid har möjlighet att reservera dig eller begära kompletteringar. Ditt beslut kommer  
ha en en djupgående inverkan på ett barns och dess familjs liv och det är viktigt att  
det är välgrundat.

Checklista nr #2

1. De utredningar som du skall vara med och fatta beslut utifrån, känner du 
att du har tillräckligt med tid att läsa och sätta dig in i dem? 
 

2. Vet du att du har möjlighet att ifrågasätta utredningar och tillhörande underlag 
som tjänstemännen presenterar för socialnämnden – om det behövs? 
 

3. Har du någon gång reserverat dig kring ett beslut? 
 

4. Använder er kommuns socialtjänst, enheten barn och unga, “Signs of Safety” 
för att göra riskbedömningar i barnavårdsärenden? 
 

5. Har du satt dig in begreppet ’barnets bästa’ och barnkonventionen?  
 

6. Beaktar du ’barnets bästa’ när du tar ett beslut? 
 

7. Brukar berört barn, ungdom och föräldrar få tillträde till socialnämndens 
möte eller till dess arbetsutskott?  
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Checklista nr #2

---> Gör som Åstorps 
socialförvaltning och 
kommun som var först ut  
med att implementera 
checklistan! 

Barnets  b ä sta  .  A l lt i d  .  R ättssäke r het  .  Nu  .
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Barnets  b ä sta  .  A l lt i d  .  R ättssäke r het  .  Nu  .

8. Beaktar du barns rätt att behålla umgänge med närstående i beslut  
rörande umgänge? 
 

9. Beaktar du barnets eller den unges önskan om att träffa syskon och  
morföräldrar eller tidigare familjehem?  
 

10. Känner du att du tillräcklig kompetens när det gäller följande områden 
(kryssa):

Anknytningsteori 
Missbruk och beroende  
Alienation 
Trauma 
Sexuella övergrepp 
Adopterade barn 
Våld i nära relationer 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
Juridik  
SAMS och SIP 

11. Har du någon gång bett att få träffa de berörda i en utredning? 
 

12. Känner du till din kommuns delegationsordning för det uppdraget som du 
och/eller socialnämnden har?  
 

13. Har du gått fått utbildning i ditt uppdrag som ledamot i socialnämnden  
(eller motsvarande)?  
 

14. Kontrolleras det för delikatessjäv när exempelvis en tidigare socialsekreterare 
/enhetsledare har startat upp ett HVB och förslag på placering av ett barn 
är på det specifika boendet? 
 

15. Har du i egenskap av ledamot i socialnämnden bidragit till att det har gjorts 
Lex Sarah-anmälningar i de fall felaktigheter och brister har upptäckts i 
exempelvis handläggningen av ett ärende?
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Som vi nämnde i början, om inte alla rutor är förkryssade kan det finnas anledning för 
dig att ställa ytterligare frågor eller annat innan beslut fattas. Det kan även vara så att 
utredningen behöver kompletteras och återföras till ansvarig socialsekreterare innan 
beslut kan fattas. Det går ofta att bordlägga ett ärende. Kom ihåg att din röst, kan ha 
en livsavgörande inverkan på ett barns liv. Du behöver visa att du är en barnrättskämpe 
genom att kräva att utredningen är rättssäker, saklig, objektiv och saknar godtycklighet  
– och att barnets röst har lyssnats på. 

Använd checklistan som ett stöd och riktmärke. Tack för att du står upp för samhällets 
utsatta barn.

#inte1barntill 

Med varma hälsningar,

”Fast man är liten är man minst lika viktig  
som en stor”.  

                                     – Nalle Puh
. 
 

Styrelsen i föreningen B.A.R.N.
gm Susanne Säfström-Markebjer
info@inte1barntill.se

Barnets  b ä sta  .  A l lt i d  .  R ättssäke r het  .  Nu  .
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APPENDIX: Barnkonventionen, Lag (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barnets rättigheter

B.A.R.N. verkar för att samhällets utsatta barns rättigheter tillvaratas. Vi vill precis som 
du se till att beslut som rör barn är rättssäkra, med andra ord motsatsen till godtyckliga. 
Vårt mål är att barnkonventionen tillämpas i alla beslut som rör barn, i alla social-
nämnder. Vi har därför tagit fram en checklista som du kan använda i samband med 
att beslut fattas i socialnämnden avseende Lag med särskilda bestämmelser om vård 
av unga, LVU, frivilliga insatser kopplade till socialtjänstlagen och vid umgängesfrågor.

Utvalda artiklar

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 3: Vid alla beslut som 
rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 6: Barn har rätt till liv, 
överlevnad och utveckling.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 9: Barn ska inte skiljas 
från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 10: Barn har rätt att 
återförenas med sin familj om familjen splittrats.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 12: Barn har rätt att 
uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till 
barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 17: Barn har rätt att få 
tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra 
att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 18: Barnets föräldrar 
eller vårdnadshavare, har gemensamt huvudansvar för barnets uppfostran och 
utveckling, med statens stöd.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 19: Barn ska skyddas 
mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 
försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 20: Barn som av olika 
anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten, 
samt rätt till ett alternativt hem.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 22: Vid adoption ska 
staten säkerställa att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets bästa.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 23: Barn med funktions- 
nedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta  
i samhället.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 24: Barn har rätt till 
bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella 
sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Barnets  b ä sta  .  A l lt i d  .  R ättssäke r het  .  Nu  .
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Fortsättning utvalda artiklar

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 25: Varje stat ska regel-
bundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 26: Barn har rätt till 
social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare 
saknar tillräckliga resurser.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 33: Barn ska skyddas 
från narkotika.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 34: Barn ska skyddas 
från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 35: Varje stat ska  
förhindra bortförande och försäljning av, eller handel med, barn.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 35: Varje stat ska skydda 
barn från alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 39: Barn som har 
utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt 
till rehabilitering och social återanpassning.

Har utredningen tagit hänsyn till barnkonventionen artikel 40: Barn som anklagas 
för brott, eller har blivit dömt för en straffbar handling, har rätt att behandlas rättvist 
och respektfullt, få juridiskt stöd samt återanpassas i samhället.

Barnets  b ä sta  .  A l lt i d  .  R ättssäke r het  .  Nu  .
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