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Barn och ungas rätt till en trygg uppväxt  
Norrköpings kommun är en föregångskommun i många avseenden vad det gäller 
att arbeta med barn och unga som är utsatta för våld och förtryck. Med det här 
dokumentet vill vi gå vidare i arbetet så att stödet omfattar alla barn och unga som 
är i behov av insatser.  
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Barn och unga ska känna trygghet i sina hem oavsett var de bor. Det kan vara 
tillsammans med sina vårdnadshavare eller i ett boende med stöd av 
socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av barn och unga (LVU) eller lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Barn, unga och vuxna ska ha 
kunskap och insikt om FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) 
och dess värdegrund. Vuxna ska ha strategier för att hantera svåra situationer som 
föräldraskapet kan medföra. 

 
Norrköpings kommun ska vara en kommun som noga följer barns utveckling samt 
vidtar åtgärder tidigt när vi identifierar barn och unga som är i riskzonen för att 
bevittna eller bli utsatta för våld. En av friskfaktorerna för barns trygga 
uppväxtvillkor är att inte bli utsatt för någon form av våld i sitt hem. Med ett 
politiskt inriktningsdokument visar kommunen att vi skapar ett fortsatt 
kommunövergripande systematiskt arbetssätt för att främja goda uppväxtvillkor 
för alla barn och ungdomar. Inriktningen gäller för hela den kommunala 
förvaltningen, kommunala nämnder och kommunala bolag.   
 
Inledning 

Norrköpings kommun har sedan många år arbetat för att skapa goda 
uppväxtvillkor för barn och unga. Dels genom främjande och stödjande generella 
insatser, men också genom särskilda insatser för utsatta grupper. Våld som utförs 
av unga och som drabbar barn och unga är tillsammans med det våld som 
förekommer inom familjen allvarliga samhällsproblem vars konsekvenser och 
effekter vi knappast kan överblicka. Vår kommun kommer att se över och 
förbättra befintliga insatser för att alla former av våld inom hemmet ska minska.  
 
Norrköping växer, bland annat med ökad invandring av människor på flykt. Det är 
en grupp nya invånare som i många fall vuxit upp med andra förutsättningar och 
normer gällande jämställdhet samt i synen på barn och ungas rättigheter, vilket 
gör det särskilt viktigt att säkra att kommunen kraftsamlar för att skapa goda 
uppväxtvillkor som också bidrar till trygga hemförhållanden. 
 
Det finns även andra sårbara grupper i vårt samhälle som kan vara mer utsatta för 
våld än andra grupper. Det kan handla om barn som har vuxit upp med föräldrar 
som lever med psykisk ohälsa eller missbruk. En annan grupp av barn som är 
utsatta för mer våld än andra grupper är barn med en funktionsnedsättning. De är 
även mer beroende av sin omgivning än andra och kan ha svårt att värja sig från 
kränkningar och våld, särskilt i det fall förövaren också är offrets vårdare. 
 
Norrköpings kommun har idag flera insatser igång för att barn och unga ska få 
goda uppväxtvillkor. Kommunen behöver fortsatt förstärka och kraftsamla för att 
förhindra att barn och unga utsätts för våld och förtryck i hemmet. Det arbetet 
kommer att kräva att vi som kommun arbetar mer systematiskt kring dessa frågor. 
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Arbetet med att införliva barnkonventionen i kommunens verksamheter 

Norrköpings kommun ska se till att barn och ungas rättigheter blir tillgodosedda. 
Vi bär ett gemensamt ansvarar för att leva upp till det som står i barnkonventionen 
och skapa förutsättningar för att det genomförs i praktiken. Därför är det viktigt 
att beslut och verksamheter inom kommunen utgår från barnkonventionen. Några 
artiklar i konventionen som är relevanta i arbetet att förhindra att barn utsätts för 
våld och förtryck är: 
 
Artikel 11 Konventionsstaterna ska vidta åtgärder för att bekämpa olovligt 
bortförande och kvarhållande av barn i utlandet. 
 
Artikel 19 Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, 
administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda 
barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, 
vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande 
sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 
vårdnadshavares eller annan persons vård. 

Artikel 24 Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i 
syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. 
 

Definition – barn utsatta för våld och förtryck 

Ett barn riskerar att fara illa och barnets personliga utveckling riskerar att skadas 
när det utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller 
när den som vårdar barnet försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.  
 
När det handlar om konsekvenserna av våld och förtryck kan det ta sig olika 
uttryck. Det kan röra sig om barn och unga som är hindrade att gå till förskola och 
skola eller barn och unga som bär på en oro för vad som händer i hemmet när de 
är i skolan eller om de själva kommer bli utsatta för någon form av våld eller 
förtryck när de kommer hem. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem 
efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen, eller som inte 
får välja sina vänner. Det kan också handla om pojkar som måste bevaka sina 
systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha 
kärleksrelationer.  
 
Nedanstående punkter är definitioner på våld som barn och unga kan vara utsatta 
för av närstående. Ett och samma barn kan vara utsatt för flera former av våld. 
  

• Det våld som barn utsätts för av närstående kategoriseras utifrån 
nedanstående:  
 

- Fysiskt våld 
- Psykiskt våld 
- Sexuellt våld 
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- Materiellt våld 
- Latent våld 
- Ekonomiskt våld 
- Socialt våld 

 

• Barn som har bevittnat våld av närstående: 
 

- Barn är beroende av sina föräldrars omsorg och att bli vittne till 
våld av närstående gör situationen traumatiserande för barnet. Att 
som barn leva i en relation där det förekommer våld kan likställas 
med psykisk misshandel och kan påverka barnets fortsatta 
utveckling negativt.  

 

• Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i det som nämns ovan, 
men även genom: 

 
- barn – och tvångsäktenskap 
- könsstympning 

 
 

Strategiskt arbete i kommunen samt samordnarens uppdrag 

Vi ska ha en hög kunskapsnivå kring våld bland all personal som möter barn och 
ungdomar i sina verksamheter. När vi visar att vi har kunskap och vågar fråga så 
kommer fler att våga berätta om sin utsatthet. All personal i kommunens 
verksamheter ska ges stöd i att uppmärksamma barns utsatthet för våld och 
förtryck. Utifrån ett barnperspektiv ska vi göra barn synliga, se barns livsvillkor, 
välfärd och rättigheter med deras ögon. 
 
Det är även viktigt att vi har bra samverkansformer så att utsatta barn och unga får 
det stöd och den hjälp som de behöver. Ett ökat samarbete inom och mellan 
kontoren och andra aktörer som kommer i kontakt med våldsutsatta och förövare 
är av avgörande betydelse för att utsatta personer ska få den hjälp och det stöd de 
behöver. Vi behöver även öka föräldrastödet så att vi ger bättre förutsättningar för 
att barn och unga ska få möjlighet att växa upp i trygga hem.  

För att få till en likvärdighet i Norrköpings kommuns verksamheter så att alla barn 
och unga ska få det stöd som de har rätt till behövs en samordnare med uppgift att: 

- leda det strategiska arbetet och ta initiativ så att arbetet i kommunen går 
framåt  

- ansvara för uppföljning och årligen rapportera till kommunstyrelsen 

- ansvara för att kunskapsspridning samt fortbildning sker inom området. 


