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Barnombudsmannen
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104 22 Stockholm

Uppdrag att, med anledning av invasionen av Ukraina, föra löpande
dialog med civilsamhället och erbjuda stöd till berörda aktörer
Regeringens beslut

Med anledning av invasionen av Ukraina ska Barnombudsmannen föra en
löpande dialog med berörda aktörer inom civilsamhället. Syftet är att utbyta
kunskap om den rådande situationen för barn och unga och att nå ut med
korrekt och barnanpassad information. Barnombudsmannen ska i uppdragets genomförande utgå från vilka rättigheter barn har inom olika delar av
samhället.
Barnombudsmannen ska vidare vid behov erbjuda stöd i arbetet med att
anpassa information och kunskap riktad till barn, både till aktörer inom
civilsamhället och till myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, och Socialstyrelsen, Statens skolverk, länsstyrelserna, samt andra
berörda myndigheter, kommuner och regioner. Det kan handla om information till barn som känner oro i den rådande situationen och information om
vad som gäller vid ankomst till Sverige. Stödet ska utgå från barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. I genomförandet ska särskild hänsyn
tas till barns åsikter och erfarenheter. Socialdepartementet ska löpande
informeras om uppdragets genomförande.
För uppdraget får Barnombudsmannen under 2022 använda högst
1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda
anslaget 5:2 Barnets rättigheter, anslagspost 2 Bidrag till myndigheter.
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Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast
den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska
återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma
tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till
Kammarkollegiet. Redovisning, rekvisition och återbetalning ska hänvisa till
diarienumret för detta beslut.
Barnombudsmannen ska senast den 31 mars 2023 lämna en redovisning av
uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Ärendet

Information och kunskap om sina rättigheter är en grundläggande förutsättning för att kunna utkräva sina rättigheter. Det är viktigt att barn har
tillgång till korrekt och aktuell information på deras egna villkor. Att nå ut
med information till barn, både till barn i Sverige och barn som nyligen
kommit hit är en central fråga i den aktuella situation vi befinner oss i.
Bristen på information kan leda till oro, rädsla och bristande kontroll vilket i
sin tur kan påverka det fysiska och psykiska måendet.
Behovet av tydlig barnanpassad information till barn och särskilt till barn i
utsatta situationer är något som Barnombudsmannen återkommande lyfter i
sina rapporter, se exempelvis Nyanlända barns hälsa och årsrapporten Vi
lämnade allting och kom hit- Röster från barn och unga på flykt från 2017 samt
Ensamkommande barn som försvinner från 2016. Ett återkommande tema i
barnens berättelser i nämnda rapporter var just bristen på information från
olika myndigheter som barnen kom i kontakt med, t.ex. om hur
asylprocessen ser ut och vilka rättigheter barn har såsom rätt till skola, hälsooch sjukvård m.m. Barnombudsmannen lyfter i rapporterna att barn inte var
delaktiga i den utsträckning som de har rätt till enligt barnkonventionen.
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I arbetet med att barnets rättigheter ska få genomslag är det civila samhällets
organisationer centrala.
På regeringens vägnar

Anna Ekström

Johanna Aurell Viklund

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Folkhälsomyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens skolverk
Socialstyrelsen
Länsstyrelserna
Sveriges Kommuner och Regioner
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