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Uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas

tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet

med att säkerställa tillämpningen av barnets 

rättigheter i kommuner och regioner.

Regeringsbeslut 2019, Regleringsbrev 2023

Samordnande barnrättsuppdrag



• Uppdraget genomförs i samverkan med 
Barnombudsmannen och i dialog med SKR. 
Samordnas med uppdraget om mänskliga 
rättigheter

• Nationellt nätverk med samordnare på varje 
länsstyrelse

Utgångspunkter för uppdraget



Länsstyrelsens uppdrag inom 
bostadsförsörjning och barns 

rätt till bostad



Länsstyrelsen ska stödja kommunerna
Länsstyrelserna ska erbjuda kommunerna i det egna 
länet råd, information och underlag för deras planering 
av bostadsförsörjningen enligt 3 § lagen (2000:1383) 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

År 2021 upprättades en nationell hemlöshetsstrategi. Länsstyrelserna 
ska stödja kommunerna i sitt arbete med att motverka hemlöshet och 
att arbeta förebyggande mot avhysningar
Bostadmarknadsanalyser- stötta kommunerna i den årliga 
bostadsmarknadsanalysen enligt 2 § förordningen (2011:1160) om 
regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar



Bostadssituationen för barn i Uppsala län

I den årliga bostadsmarknadsanalysen framkom att behovet av 
bostäder är större än utbudet i länet. 

Det finns vissa grupper som har svårt att komma in på 
bostadsmarknaden och vissa som har svårt att hålla sig kvar på 
bostadsmarknaden väl inne. 

I den årliga bostadsmarknadsanalysen framkom att barnen är en 
särskilt utsatt grupp på bostadsmarknaden då de sällan eller aldrig 
självständigt har inflytande över sin bostadssituation. 

Antalet barnvräkningar vräkningar som berör barns hem har ökat 
kraftigt på senare år i länet.



• Brister i stöd till stadigvarande boende från skyddat boende –
höga krav på socialtjänsten att följa upp. 

• Nationell bostadsbrist försvårar – en regional samverkan önskas

• Hedersärenden är långa och krävande. Önskan: statligt öronmärkt 
ekonomiskt stöd för arbetet med våldsutsatta.

• Våldsutsatta med särskilda behov (ffa IF och missbruk) kräver 
särskild kompetens i skyddat beonde och har än svårare på 
bostadsmarknad

Insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna 
stadigvarande boende – kartläggning i Uppsala län | Länsstyrelsen Uppsala 
(lansstyrelsen.se)

Kartläggningsuppdraget – viktiga resultat

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/vara-tjanster/publikationer/2022/insatser-for-att-hjalpa-valdsutsatta-personer-med-eller-utan-barn-att-ordna-stadigvarande-boende---kartlaggning-i-uppsala-lan.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/vara-tjanster/publikationer/2022/insatser-for-att-hjalpa-valdsutsatta-personer-med-eller-utan-barn-att-ordna-stadigvarande-boende---kartlaggning-i-uppsala-lan.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/vara-tjanster/publikationer/2022/insatser-for-att-hjalpa-valdsutsatta-personer-med-eller-utan-barn-att-ordna-stadigvarande-boende---kartlaggning-i-uppsala-lan.html
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