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Inrätta ett lokalt barnombud i Huddinge kommun 

Idag finns det en statlig myndighet som heter Barnombudsmannen. Myndighetens 

granskningar visar att barn i Sverige i allt för hög utsträckning utsätts för våld. Det 

kan röra skolmiljön, men också hemmet och i sitt närområde. I granskningarna 

berättar barn om en skolsituation kantad av fysiskt våld, kränkningar och mobbning. 

Granskningarna visar att barn utsatts för våld även när de är placerade i samhällets 

vård. Barn med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta för våld. Enligt Nationellt 

Centrum för Suicidforskning och prevention (NASP) ökar även den psykiska ohälsan 

bland unga. 2018 begick 1 544 ungdomar mellan 15 och 24 år suicid. En 

rekommendation från Barnombudsmannen är att alla kommuner ska införa en lokal 

barnombudsperson.  

 

Den 13 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om att införliva Konventionen om barnets 

rättigheter (den så kallade Barnkonventionen) i svensk lag från den 1 januari 2020. 

Enligt barnkonventionen ska inget barn diskrimineras och alla barn ska ges möjlighet 

till inflytande och delaktighet. Trots det har barn och unga få möjligheter att komma 

till tals och vi ser dagligen stora brister i efterlevnaden av barnkonventionen. De 

flesta frågor som direkt rör barn och unga hanteras av kommuner. I Huddinge har vi 

bland annat barnperspektivanalyser som ska göras i alla beslut som rör barn, men 

som görs alltför sällan innan beslut fattas i kommunfullmäktige, trots att beslutet rör 

barn.  

 

Vi har nu ett viktigt arbete framför oss i Huddinge kommun med att implementera 

lagen. Det kommer att krävas ett kunskapslyft om barnets rättigheter och tillämpande 

av barnkonventionen i praktiken. Vi behöver se över strukturer, regler och rutiner. Av 

landets 290 kommuner har bara en handfull en egen lokal barnombudsman eller 

barnombud. Bland de kommuner som har ett lokalt barnombud finns Järfälla, 

Botkyrka, Strängnäs, Uppsala, Ystad och Hudiksvall. 

 

För att säkerställa att barnets bästa sätts i första rummet föreslår vi ett lokalt 

barnombud. Tjänsten skulle lämpligen kunna ligga under kommunstyrelsens 

förvaltning. Som vi ser det bör en sådan tjänst inrymma granskning av nämnders och 

styrelsers verksamhet och beslut i fall som på olika sätt berör barn. Det bör också 

omfatta att säkerställa att personal som arbetar med barn har god kunskap om 

barnkonventionen, barnrättsperspektivet och om barnkonsekvensanalys. I fall där det 

bedöms nödvändigt ska även det lokala barnombudet kunna samverka med den 



statliga myndigheten Barnombudsmannen samt andra lokala barnombud för att hålla 

sig kontinuerligt uppdaterad i barnrättsfrågor och bedriva gemensam 

kompetensutveckling. 

 

Med anledning av ovan yrkar vi att: 

1. Kommunfullmäktige beslutar inrätta ett lokalt barnombud. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tjänsten som barnombud ska sortera under 

kommunstyrelsens förvaltning. 
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