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Betänkandet SOU 2016:19 Barnkonventionen 
blir svensk lag 

MSB välkomnar förslaget att införliva barnkonventionen i svensk lag. MSB vill 
dock lämna följande kommentarer avseende valet av metod för införlivandet 
samt dess påverkan på vissa delar av lagstiftningen som inte specifikt rör barn.  
 
Utredningen har föreslagit att barnkonventionen införlivas i svensk lag genom 
inkorporering. De svårigheter denna metod innebär har belysts i betänkandet 
och även i tidigare utredningar avseende en eventuell inkorporering av 
konventionen.   
 
Avseende MSB:s egen verksamhet och ansvarsområde - bland annat kommunal 
räddningstjänst och tillsyn av brandskydd - skulle förslaget på inkorporering 
samt ändringen av förvaltningslagen (1986:223) till exempel kunna medföra att 
en fastighetsägare behöver fråga sig om plan- och bygglagen (2010:900) samt 
lagen om skydd mot olyckor (2003:778) uttömmande reglerar skyddet mot 
brand i ett daghem eller skola, eller om ytterligare krav måste ställas på 
skyddet med hänsyn till barnens bästa. Vid utförandet av tillsyn av olika 
skyddsåtgärder skulle på motsvarande sätt kommunen behöva fundera på om 
barnens bästa är tillgodosett genom befintlig speciallag samt dessutom behöva 
fråga sig om särskilda kommunikationsåtgärder behövs för att höra barnen om 
deras synpunkter i ärendet. Vid större etableringar av industri eller byggande 
av infrastruktur kan också frågor om barnens bästa i relation till aktuell 
speciallagstiftning komma att bli tvistefrågor vilket försvårar frågornas 
beredning och avgörande. 
 
MSB anser därför att valet av inkorporering som metod måste göras under 
noggrant beaktande av de nämnda svårigheterna samt om möjligt med en i 
förarbetena utvecklad avgränsning av vilka ärenden som kan anses röra barn 
och vilka rättigheter i barnkonventionen som kan anses direkt tillämpliga. 
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I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Myndighetsjurist 
Tina Middleton har varit föredragande.  

 
 
 
Helena Lindberg 
 
 Tina Ljungwall Middleton 
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