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Datum 

2021-01-20 
 

  

Deltagande via Skype ska anmälas till nämndsekreterare och ordförande senast 2 dagar innan mötet.  
Läs igenom det bifogade dokumentet ”Rutin för genomförande av digitala sammanträden 201221”. 

Ledamöter 
Sture Olsson (M), Ordförande 
Rune Lennartsson (C), 1:e vice ordförande 
Roger Lundberg (S), 2:e vice ordförande 
Kovan Akrawi (S) 
Lisbeth Ek (S) 
Maria Henriksson (S) 
Birgitta Lindh (C) 
Gary Linnéusson (KD) 
Emanuel Ström (KD) 
Cathrine Croona (M) 
Marita Ljus (SD) 
Jonas Larsson (SD) 
Iowan Hedendahl (V) 
 

Ersättare 
Ingrid Schwanborg (S) 
Åke Högberg (C) 
Jonathan Kahrs (M) 
Anette Andersson (S) 
Kjell Bertilsson (S) 
Ann-Britt Larsson (C) 
Christiane Uhle (C) 
Angel Garcia (KD) 
Malin Åslund (KD) 
Maria Jern (L) 
Albin Gilbertsson (SD) 
Anette Larsson (SD) 
Åsa Lidén (MP) 
 

Tjänstepersoner 
Magnus Schedin, socialchef 
Eva Olofsson, biträdande socialchef 
Carin Karlsson, nämndsekreterare 
 

Protokollsjusterare, förslag 
Roger Lundberg (S) 
 

Presskonferens 
Onsdagen den 20 januari, klockan 14:00 

Socialnämnden 

kallas till sammanträde onsdagen den 20 januari 2021 klockan 09:00 i Falköpingssalen, 

Stadshuset, och Skype för att behandla följande ärenden. 

Deltagande via Skype ska anmälas till nämndsekreterare och ordförande senast 2 dagar innan 

mötet. Läs igenom det bifogade dokumentet ”Rutin för genomförande av digitala sammanträden 

201221”. 

Ärende Anteckningar 

1.  Anmälan till Försäkringskassan enligt 15  § punkt 10  
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS)  
Dnr 2020/00135   
Anna Nyman Nilsson, enhetschef 
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Ärende Anteckningar 

2.  Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 15 § 
punkten 11 Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 
Dnr 2020/00136   
Anna Nyman Nilsson, enhetschef 
 

 

3.  Överflyttning av ärende enligt 2 kap. 10 § SoL 
Dnr 30400   
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare 

Ca 09:10 

4.  Överflyttning av ärende enligt 2 kap. 10 § SoL  
Dnr 30401   
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare  
 
 

 

5.  Överflyttning av ärende enligt 2 kap. 10 § SoL 
Dnr 30481   
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare  
 
 

 

6.  Överflyttning av ärende enligt 2 kap. 10 § SoL 
Dnr 30480   
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare  
 

 

7.  Övervägande av umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
Dnr 30403   
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare  
 

 

8.  Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 
kap. 8 § FB 
Dnr 30304   
Rocío Balagué, 1:e socialsekreterare  
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Ärende Anteckningar 

9.  Verksamhetsinformation till socialnämnden - Anhörigstöd 
Dnr 2021/00016   
Malin Dittmer, anhörigsamordnare 
 
 
 
 
 

Ca 09:20 

 

10.  Ändring av reglementen för socialnämnden, kompetens- 
och arbetslivsnämnden och kommunstyrelsen 
Dnr 2020/00130   
Helena Broberg, förvaltningsjurist 

Ca 10:00/05 

11.  Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 
Dnr 2020/00122   
Eva Olofsson, biträdande socialchef 

 

12.  Gränsdragningslista - Vem ansvarar för vad i våra 
fastigheter 
Dnr 2020/00123   
Eva Olofsson, biträdande socialchef  
 

 

13.  Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 
2020 och ansökan om statsbidrag för personligt ombud år 
2021 
Dnr 2020/00137   
Eva Olofsson, biträdande socialchef  

 

14.  Avskaffande av separat formulerad värdegrund för 
Socialförvaltningen 
Dnr 2021/00010   
Eva Olofsson, biträdande socialchef  
 

 

15.  Redovisning av personuppgiftsincidenter 
Dnr 2020/00073   
Eva Olofsson, biträdande socialchef  
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Ärende Anteckningar 

16.  Socialnämndens internkontrollplan 2021 
Dnr 2020/00116   
Magnus Schedin, socialchef 
 
 
 
 
 

 

17.  Revisionsrapport från KPMG för yttrande gällande 
granskning av implementering av barnkonventionen som 
svensk lag 
Dnr 2020/00121   
Magnus Schedin, socialchef 
 

 

18.  Tjänsteskrivelse för beslut gällande tobaksförsäljning, 
ändrad bolagssammansättning ÖoB Falköping 
Dnr 30359   
 
 
 

 

19.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2021/00004   
 

 

20.  Rapporter till socialnämnden 
Dnr 2021/00003   
Magnus Schedin, socialchef 
 

 

 

 

Sture Olsson 

Ordförande 



  
  

 

 

 

Checklista barnperspektiv för socialnämnden 
Förenta nationernas barnkonvention är lag i Sverige. Barnkonventionen slår fast att 
alla barn och ungdomar under 18 år har rätt till likvärdiga villkor (art 2), har rätt till 
liv och utveckling (art 6), har rätt att uttrycka sina åsikter (art 12) samt att barnets 
bästa ska sättas i första hand (art 3). 

Frågorna nedan ska fungera som ett stöd för socialnämnden för att tillförsäkra att 
barnkonventionen övervägts vid beslutsfattande.  

1. Påverkar detta förslag barn och ungdomars situation nu och i framtiden? 
Ja ☐    Nej☐ 

2. Har barns lika värde beaktats och har det säkerställts att inget barn har 
diskriminerats (ex på diskrimineringsgrunder är fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar, social och ekonomisk status, etnicitet, 
könstillhörighet, tro etc.)? 
Ja☐     Nej☐ 

3. Har barns säkerhet, trygghet och rätt till utveckling beaktats? 
Ja☐     Nej☐ 

4. Har barn och ungdomar fått insyn och getts möjlighet att uttrycka sin 
mening? 
Ja ☐    Nej☐ 

5. Innebär ärendet vid en helhetsbedömning att barns bästa satts i främsta 
rummet? 
Ja ☐    Nej☐ 

 

Om något av svaren strider mot FN:s barnkonvention, beskriv varför och vilka 
överväganden som gjorts  

  



  
  

 

 

Barnkonventionens fyra grundprinciper 

Artikel 2 Barns rätt till likvärdiga villkor  
Barn har rätt till likvärdiga villkor och ska inte diskrimineras. Detta oberoende av 
exempelvis funktionsnedsättningar, social och ekonomisk status, etnicitet, 
könstillhörighet, tro hos såväl barn som förälder.  

Artikel 3- Barnets bästa i främsta rummet 
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som är barnets bästa. 
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska 
vad som är bäst för barnet vara avgörande.  

Artikel 6- Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling 
Barn har rätt att växa upp i en miljö som garanterar maximala möjligheter till 
överlevnad och utveckling och nämnden ska verka för att barn och unga växer upp 
under goda och trygga förhållanden 

Artikel 12- Barns rätt att uttrycka sina åsikter 
Barn har rätt att uttrycka sin åsikt i alla ärenden som rör barnet och barns åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad.  

 

Barnkonventionen har inget företräde framför andra lagstiftningar och ibland uppstår 
intressekonflikter. Det är då av vikt att de olika intressena vägs mot varandra och att 
ovanstående fyra grundprinciper beaktats. Exempel på vanliga intressekonflikter är 

• Barnets bästa ut kollektiv och individuell synvinkel. Det som är det bästa för 
ett barn i en given situation är inte nödvändigtvis det bästa för ett annat barn 
eller för alla barn. Ibland behöver ett övervägande kring de båda 
perspektiven göras. 

• Barnets bästa i förhållande till vårdnadshavare. En grundläggande 
intressekonflikt finns ibland mellan barnets rätt och vårdnadshavarens ansvar 
och rättigheter.  

• Barnets bästa i förhållande till andra samhällsintressen. Ibland kan andra 
samhällsintressen väga tyngre än principen om barnets bästa, ex kan det 
handla om samhällsekonomiska frågor, en avvägning måste därför göras i 
dessa ärenden.  

• Barnets rätt utifrån ålder och mognad. Det finns tillfällen när olika åsikter 
från barn står i strid mot varandra då målgruppen inte är homogen.  

• Perspektivträngsel. Ibland krockar olika perspektiv och rättigheter med 
varandra och prioriteringar måste då göras.  



Klicka här för att ändra format
Rutin för genomförande av digitala 

sammanträden

2020-12-21



Överenskommelse om 
digitala möten
• Politiska sammanträden med nämnd och AU 

genomförs från och med 21 december 2020 helt på 
distans. 

• Socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 
fortsätter dock med fysiska möten enligt tidigare 
överenskommelse. Detta p.g.a. hantering av 
sekretessärenden.

• Ordförande och nämndsekreterare deltar fysiskt på 
plats på mötet.

• Ledamöter + ersättare, förvaltningschef, övriga 
tjänstepersoner samt föredragande deltar digitalt.

• Överenskommelsen gäller t.o.m. 24 januari.

• I mitten av januari 2021 sker nytt ställningstagande.



Överenskommelse om 
digitala möten
• Lokalen för sammanträden där ledamöter och 

ersättare får delta på distans ska vara 
utrustad med teknik för bild- och 
ljudöverföring som både är stabil och av hög 
kvalitet.

• Falköpingssalen har under hösten 2020 fått 
uppdaterad teknik varvid denna lokal 
rekommenderas. Därutöver har även 
Gudhemsrummet och Bjurumsrummet på 
stadshuset liknande utrustning samt 
Ryttarsalen på Lärcenter.



Inledande information vid 
digitala politiska möten
Den här informationen ska ges inledningsvis vid alla 
politiska möten. Syftet är att klargöra förutsättningarna 
för mötet. 

För alla som sitter med på distans gäller följande:

• Säkerställ att du sitter ensam. 

• Din kamera ska vara på så att alla ser varandra 
under mötet.

• Din mikrofon ska vara avstängd när du inte pratar.

• Den som har ordet är den som pratar.

• Undvik onödiga ljud nära mikrofonen.

• För att begära ordet så skriver du ditt namn i chatten.

• Om du får problem med tekniken och inte upplever 
att du kan delta i mötet fullt ut så meddela 
sekreteraren via mail så ajourneras mötet tillfälligt.



Tekniska förutsättningar

• Förtroendevalda deltar i det digitala mötet via sin 
iPad genom att logga in i mötet via Skype-länken i 
mötesbokningen. Ta gärna del av Skype-guiden som 
IT-avdelningen tagit fram, före mötet.

• Om du har tillgång till ytterligare en enhet, utöver din 
iPad, är det möjligt att läsa handlingarna i 
Assistenten på webben: 
https://assistent.falkoping.se/. Handlingarna finns 
också publicerade på www.falkoping.se. 

• Använd med fördel ett headset med mikrofon, ljudet 
blir bättre både för dig när du lyssnar och för andra 
när du pratar.

• Har du frågor gällande din iPad, uppkoppling, Skype 
eller andra tekniska frågor, hör av dig till IT-
avdelningen 0515-885300. 



Innan mötet

• Välj en plats där du kan sitta ensam. Det är 
inte tillåtet att sitta i offentliga miljöer.

• Säkerställ att du har bra uppkoppling och 
laddat batteri.

• Var i god tid till mötet, logga gärna in på 
mötet minst 10 minuter innan.



Under mötet

• Alla närvarande förtroendevalda ska ha igång sin kamera under 
hela mötet. 

• Mikrofonen ska vara på när du pratar, annars ska den vara 
avstängd. När det är ett streck över mikrofonikonen hörs du 
inte.

• Det som skrivs i chatten kan läsas av alla i mötet. 

• Skriv i chatten och invänta svar om du behöver avvika från 
mötet. Gäller både ledamöter och ersättare.

Om ledamöter får tekniska problem 

• Om tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare får 
tekniska problem ska de skicka ett mail till sekreteraren och 
meddela detta. Ordföranden får då ajournera mötet tills alla är 
närvarande igen. Vid långvarigt problem får en ersättare tas in 
att tjänstgöra. 

Icke tjänstgörande ersättare ska vid tekniska problem under mötet 
meddela sekreteraren vilka punkter på mötet som de deltog i.



Ordning under mötet

• Börja med att gå igenom ”inledande 
information vid digitala möten”.

• Vid uppropet ska ledamöter svara: ”Ja, <sitt 
namn> är med på mötet”.

• Ordföranden informerar efter uppropet om 
vilka ytterligare personer som finns med i 
rummet samt via distans (föredragande 
tjänstepersoner). 

• Ledamöter begär ordet genom att skriva sitt 
namn i chatten.



Ordning under mötet, forts

• Vid votering, ska de sätta på sin mikrofon och 
säga ”<sitt namn> ja/nej”.

• Reservationer och protokollsanteckningar 
lämnas enklast genom mail till sekreteraren. 

• Ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 
avslagsyrkande ska lämnas skriftligt genom 
mail till sekreteraren och ordföranden.

• Efter en ajournering görs en ny avstämning 
för att se att alla är på plats.



 

Socialförvaltningen 

 

Carin Karlsson   Nämndsekereterare      carin.karlsson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2020-12-16 

SN 2020/00130  
 

 

 

 
 

  

Ändring av reglementen för socialnämnden, 
kompetens- och arbetslivsnämnden och 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till reglemente för 

socialnämnden med giltighet från och med den 1 maj 2021.        

Bakgrund 

I beslut den 28 september 2020, § 109, gav kommunfullmäktige kommun-

styrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med arbetsmarknadsinsatser och 

ekonomiskt bistånd ska samlas under kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Med anledning av den beslutade förändringen behöver socialnämndens, 

kompetens- och arbetslivsnämndens respektive kommunstyrelsens 

reglementen ses över.  

 

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen och 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen tagit fram förslag på ändringar i 

nämndernas reglementen. Ändringarna innebär i korthet att  

 

- kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen för försörjningsstöd och 

övrigt ekonomiskt bistånd flyttas över till kompetens- och 

arbetslivsnämnden. Socialnämnden behåller emellertid ansvaret för 

sådant ekonomiskt bistånd som är direkt kopplat till inledd utredning 

av socialnämnden och därpå beviljade insatser. Anledningen är att 

visst ekonomiskt bistånd redan idag hanteras inom ramen för 

handläggning av vuxen- och barnärenden.  

- kommunens ansvar för bistånd till boende i akuta situationer flyttas 

över till kompetens- och arbetslivsnämnden. Undantag görs för 

boendesociala avtal samt placeringar. Dessa ansvarar socialnämnden 

även fortsättningsvis för.  
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- kommunens ansvar för uppgifter om dödsboanmälan och provisorisk 

förvaltning enligt ärvdabalken och beslut att ordna gravsättning enligt 

begravningslagen flyttas över till kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Anledningen är att dessa frågor anses ha ett sådant nära samband 

med frågan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.  

 

I socialnämndens reglemente förtydligas att socialnämnden även 

fortsättningsvis ansvarar för ensamkommande flyktingbarn,  

mottagandet av nyanlända för bosättning i kommunen genom 

anvisning från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket samt 

kommunens budget- och skuldrådgivning.  

 

Socialnämnden har fått förslaget på ändringar i reglementet på remiss. Svar 

ska lämnas till kommunstyrelsen, kommunledningskansliet, senast den 

1 februari 2021. Enligt plan ska de nya reglementena beslutas av 

kommunfullmäktige den 29 mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-12-16 

Remiss 

Delegationsbeslut 

Utkast nytt reglemente för kommunstyrelsen 201119 

Utkast nytt reglemente för socialnämnden 201201 

Utkast nytt reglemente för kompetens- och arbetslivsnämnden 201201        

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 

 

 

Helena Broberg 

Förvaltningsjurist 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-13 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 3 Dnr 2020/00130  

Ändring av reglementen för socialnämnden, 
kompetens- och arbetslivsnämnden och 
kommunstyrelsen 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås ställa sig bakom förslaget till reglemente för 

socialnämnden med giltighet från och med den 1 maj 2021.       

Bakgrund 

I beslut den 28 september 2020, § 109, gav kommunfullmäktige kommun-

styrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med arbetsmarknadsinsatser och 

ekonomiskt bistånd ska samlas under kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Med anledning av den beslutade förändringen behöver socialnämndens, 

kompetens- och arbetslivsnämndens respektive kommunstyrelsens 

reglementen ses över.  

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen och 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen tagit fram förslag på ändringar i 

nämndernas reglementen. Ändringarna innebär i korthet att  

- kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen för försörjningsstöd och 

övrigt ekonomiskt bistånd flyttas över till kompetens- och 

arbetslivsnämnden. Socialnämnden behåller emellertid ansvaret för 

sådant ekonomiskt bistånd som är direkt kopplat till inledd utredning av 

socialnämnden och därpå beviljade insatser. Anledningen är att visst 

ekonomiskt bistånd redan idag hanteras inom ramen för handläggning av 

vuxen- och barnärenden.  

- kommunens ansvar för bistånd till boende i akuta situationer flyttas över 

till kompetens- och arbetslivsnämnden. Undantag görs för boendesociala 

avtal samt placeringar. Dessa ansvarar socialnämnden även 

fortsättningsvis för.  

- kommunens ansvar för uppgifter om dödsboanmälan och provisorisk 

förvaltning enligt ärvdabalken och beslut att ordna gravsättning enligt 

begravningslagen flyttas över till kompetens- och arbetslivsnämnden. 

Anledningen är att dessa frågor anses ha ett sådant nära samband med 

frågan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.  

 

I socialnämndens reglemente förtydligas att socialnämnden även 

fortsättningsvis ansvarar för ensamkommande flyktingbarn, mottagandet av 

nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning från 

Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket samt kommunens budget- och 

skuldrådgivning.  



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-13 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Socialnämnden har fått förslaget på ändringar i reglementet på remiss. Svar 

ska lämnas till kommunstyrelsen, kommunledningskansliet, senast den 

1 februari 2021. Enligt plan ska de nya reglementena beslutas av 

kommunfullmäktige den 29 mars 2021. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteutlåtande, 2020-12-16 

- Remiss 

- Delegationsbeslut 

- Utkast nytt reglemente för kommunstyrelsen 201119 

- Utkast nytt reglemente för socialnämnden 201201 

- Utkast nytt reglemente för kompetens- och arbetslivsnämnden 201201      

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            

 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 

 
 

DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

2020-12-02 

KS 2020/00463  
 

 

 

 
 

 Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Socialnämnden 

Ändring av reglementen för socialnämnden, 
kompetens- och arbetslivsnämnden och 
kommunstyrelsen 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen skickar framtaget förslag på ändringar av reglementen 

för socialnämnden, kompetens- och arbetslivsnämnden och 

kommunstyrelsen på remiss till berörda nämnder med svar senast 1 februari.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser § 6.14, antagna 15 april 

2020, § 88.  

Bakgrund 

Arbetet med arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska samlas 

under kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning. Med 

anledningen av förändringen behöver socialnämndens, kompetens- och 

arbetslivsnämndens och  kommunstyrelsens reglementen ses över. 

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen och 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen tagit fram förslag på ändringar i 

nämndernas reglementen.  

Beslutet ska skickas till 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

Socialnämnden 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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KOMMUNAL 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 

 

 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 43 
(Denna författningssamling ersätter KFS 2017:06) 
Gäller från och med 15 mars 2020 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen 
(1991:900), KL, och annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

Innehåll 
Kommunstyrelsens uppgifter ................................................................. 3 

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter ............................................. 3 
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Kommunstyrelsens uppgifter 

§ 1  

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 

har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen 

ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 

företag, stiftelser och kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 

samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för 

kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med 

nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 

(uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för i lag, förordning och detta reglemente 

angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 

(särskilda uppgifter).  

 

§ 2  

Kommunstyrelsens bestämmanderätt rörande nämndernas 
verksamhet 

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet: 

- Beslut om strategiska personalfrågor vilket bland annat innefattar 

kommunövergripande arbetsmiljö- och hälsofrågor, prioriteringar, 

riktlinjer och anvisningar inom det arbetsgivarpolitiska området, 

- Slutligt beslut när två nämnder är oense.  

Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut 

som har fattats med stöd av första stycket. 

 

§ 3  

Kommunstyrelsens förvaltningsorgan 

Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen. 
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Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

§ 4  

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna 

och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen 

ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

 

§ 5  

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

Kommunstyrelsen ska  

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 

strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 

kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 

inte är förbehållna annan nämnd,  

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders 

beslut,  

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § 

kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,  

4. ha ett övergripande ansvar för krisberedskap och för de interna 

säkerhetsfrågorna i kommunen, 

5. ha hand om de kommunövergripande IT-systemen och tillhörande 

säkerhet för dessa system, 

6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

följs  

7. ha ett övergripande ansvar för medfinansiering till statliga och 

regionala infrastrukturprojekt,  

8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs, 

9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för 

intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 

förvaltningscheferna,  

12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,  

13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 

enlighet med kommunallagen, 

14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska handlägga ska beredas. 
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Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt något anställd att besluta 

om remiss av sådana ärenden.  

§ 6  

Lednings- och samordningsfunktionen  

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland 

annat; 

 samspelet mellan politik och förvaltningar, 

 demokratiutveckling genom brukarinflytande och medborgardialog 

 arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet samt administrativa rutiner 

och processer i kommunen, 

 arbetet med att reformera de kommunala styrdokumenten,  

 översiktlig fysisk planering samt övergripande planering inom 

områdena infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik, 

 mark- och bostadsförsörjning, 

 miljö-, klimat- och energifrågorna i kommunen samt de kommunala 

åtgärderna för klimatanpassning, 

 natur- och vattenvårdsfrågor, 

 frågor om mänskliga rättigheter, demokrati, folkhälsa, inkludering, 

brottsförebyggande arbete samt frågor om jämställdhet och jämlikhet 

ur ett socialt hållbarhetsperspektiv,  

 kommunens internationella arbete, 

 utvecklingen av näringslivet och ett gott företagsklimat, 

 utvecklingen av kommunens varumärke och attraktivitet  

 digitalisering: det övergripande arbetet med att utveckla kommunens 

verksamheter med hjälp av IT 

 kommunens centrala kommunikationsverksamhet, 

 personal- och lönepolitiken och den kommunövergripande 

personaladministrativa utvecklingen, 

 statistik och samhällsanalys, 

 utveckling och effektivisering av den kommunala upphandlings- och 

inköpsverksamheten,  

 kommunens utveckling när det gäller e-förvaltning,  

 

§ 7  

Företag och stiftelser 

Kommunstyrelsen ska  
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1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser 

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 

främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 

för kommunen,  

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och 

kontinuerligt hålls uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 

företagsledningarna/stiftelseledningarna,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 

anges i 10 kap. 2–6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och 

stiftelser kommunen äger eller har intresse i,  

5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 

kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna 

förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,  

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 

föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag 

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

 

§ 8  

Kommunalförbund 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

§ 9  

Ekonomi och medelsförvaltning 

Kommunstyrelsen ska  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 

meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar 

placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka 

att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt 

att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 

fordringar,  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning, i den mån den inte lagts på 

annan nämnd. I denna uppgift ingår bl.a. att  

 underhålla och förvalta den fasta och lösa egendomen inom 

styrelsens verksamhetsområde,  

 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  
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 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från 

annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som 

förvaltas av den nämnden,  

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,  

4. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning samt se till att bokföring 

och även övrig redovisning sker i enlighet med den lagen,  

5. i enlighet med fullmäktiges särskilda bestämmelser förvalta medel 

som avsatts till pensionsförpliktelser.  

 

§ 10  

Delegering från fullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt,  

2. utarrendera, eller på annat sätt upplåta samt förvalta kommunen 

tillhörig fastighet,  

3. köp, försäljning och byte av fastigheter samt avtal om 

fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller del 

av fastighet, enligt i årsbudget fastställd total kostnadsram och inom 

en ram av 100 prisbasbelopp för varje enskilt objekt och andra 

riktlinjer beträffande villkor i övrigt. Detta gäller även 

markanvisningar och reservation av mark. 

4. mark- och exploateringsinvesteringar enligt i årsbudget fastställd 

kostnadsram 

5. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med 

för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 

avtal,  

6. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotyp  

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen  

8. teckna borgen för Falköpings Hyresbostäder AB och för 

fastighetsaktiebolaget Mösseberg inom av kommunfullmäktige 

fastställd beloppsram. 

9. fördelning av generella statliga bidrag för integration till nämnder 

för integrationsfrämjande insatser.  

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på 

fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte 

medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om 

möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.  
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§ 11  

Personalpolitiken 

Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar personalpolitiken inom 

kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland 

annat:  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 

frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare,  

2. förhandla för kommunens räkning enligt lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) 

om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden,  

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare;  

4. besluta om stridsåtgärd,  

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter.  

6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

 

7. anställa, entlediga och lönesätta förvaltningschefer 

 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning.  

Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 

inom sitt verksamhetsområde. 

 

Uppföljningsfunktionen 

§ 12  

Kommunstyrelsen uppföljning 

Kommunstyrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer 

och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt 

och ekonomiskt,  

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  

4. tre gånger per år, senast den 30 april, den 31 augusti och den 31 

december, samordna och därefter överlämna de olika nämndernas 

redovisningar samt rapportera till fullmäktige hur kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 

ekonomiska ställningen är under budgetåret,  
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5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 

avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt lag eller annan 

författning,  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som 

bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med 

lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,  

7. anmäla till fullmäktige om en motion inte kan beredas inom ett år. 

Då ska även vad som framkommit vid beredningen anmälas inom 

samma tid.  

 

Särskilda uppgifter 

§ 13  

Processbehörighet 

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla 

mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 

författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 

begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 

beslutar att själv föra talan i målet.  

 

§ 14  

Krisberedskap, civilförsvar och krig 

Kommunstyrelsen ansvarar för förberedelser för extraordinära händelser 

enligt lag (2006:637) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lagen 

(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt 

hemvärnsförordningen (1997:146). 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara 

finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

 

§ 15  

Arbetslöshetsnämnd 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd. 
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§ 16  

Arkivmyndighet 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 

finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.  

 

§ 17  

Anslagstavla, webbplats och sociala medier  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens 

externa och interna webbplats. Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar 

även kommunens arbete med sociala medier.  

 

§ 18  

Författningssamling 

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala 

författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad 

form. 

 

§ 19 

Uppdrag och verksamhet 

Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i 

lag eller annan författning. Kommunstyrelsen ska följa det fullmäktige – i 

reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt 

att kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 

och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

 

§ 20 

Organisation inom verksamhetsområdet 

Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och 

ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 

samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

 

§ 21 

Behandling av personuppgifter 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet. 

Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 

behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 

angivits i kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i 

dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig 
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för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos 

fullmäktigeberedningar.  

 

§ 22 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Kommunstyrelsen ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem, i reglemente och 

genom finansbemyndigande. 

Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag 

som delegerats till dem har fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 

dem enligt speciallag.  

 

§ 23 

Information och samråd 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 

ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 

de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 

inte uppgift för vilken sekretess råder.  

När kommunstyrelsens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds 

verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och 

organisationer när dessa är särskilt berörda. Kommunstyrelsen beslutar om 

formerna för samrådet. 

 

§ 24 

Självförvaltningsorgan 

Kommunstyrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller 

delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden 

får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Kommunstyrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets 

uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

 

Arbetsformer 

§ 25 

Sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 
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§ 26 

Tidpunkt för sammanträden 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen 

bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av kommunstyrelsen 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran 

om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla 

uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 

sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 

extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 

eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 

med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 

eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 

ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

§ 27 

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 

den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 

ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet.  

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 

sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 

inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 

för kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen.  

 

§ 28 

Offentliga sammanträden 

Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 

sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller 

i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
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§ 29 

Sammanträde på distans 

Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud.  

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans i kommunstyrelsen. 

 

§ 30 

Beslutsförhet 

Kommunstyrelsen får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot även 

tjänstgörande ersättare. 

 

§ 31 

Närvarorätt 

Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 

närvara vid samtliga nämnders sammanträden. De får delta i 

överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden 

som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den förtroendevalde har i 

den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet.  

Härutöver får kommunstyrelsen medge förtroendevald som inte är ledamot 

eller ersättare i kommunstyrelsen att närvara vid sammanträde med 

kommunstyrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 

och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Ordföranden har rätt att 

medge närvarorätt för de anställda som har kallats till föredragning av 

ärenden. Om kommunstyrelsen beslutar det, får den som kallats delta i 

överläggningarna.  

Kommunstyrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 

vid nämndens sammanträden.  

 

§ 32 

Ordföranden 

Ordföranden ansvarar för att  

1. leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
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3. beredningsprocessen är ändamålsenlig 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

kommunstyrelsen vid behov är beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i 

kommunstyrelsen,  

6. bevaka att kommunstyrelsens beslut verkställs.  

Under kommunstyrelsen ansvarar kommunstyrelsens ordförande också för 

att  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 

utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 

verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga 

nämnder och fullmäktige samt  

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 

konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett 

särskilt fall.  

§ 33 

Presidium 

Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

 

§ 34 

Ersättare för ordförande och vice ordförandena 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 

sammanträde eller en del av ett sammanträde, utser kommunstyrelsen en 

annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 

ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst 

tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 

uppgifter av den äldste av dem.  

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 

en längre tid utser kommunstyrelsen en annan ledamot som ersättare för den 

personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som den ersatta 

personen har haft. 
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§ 35 

Kommunalråd och oppositionsråd 

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland 

styrelsens ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre 

vice ordförande. 

Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande ska också vara 

kommunalråd. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd. 

Kommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag 

som gagnar kommunen. Arbetsuppdrag av större omfattning utanför det 

kommunala förtroendeuppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets 

uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

 

§ 36 

Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 

står i tur om att denne ska tjänstgöra.  

 

§ 37 

Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 

ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in 

som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 

ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt det 

proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om 

proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 

mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 

rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 

påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 

sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ner i turordningen.  
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§ 38 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 

ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 

tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 

förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare  

under sammanträdet. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 

inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

 

§ 39 

Yrkanden 

När kommunstyrelsen har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 

och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunstyrelsen beslutar 

medge det enhälligt.  

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 

avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  

 

§ 40 

Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 

om kommunstyrelsen fattar det med acklamation. 

 

§ 41 

Omröstningar 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 

utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 

någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  
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Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

 

§ 42 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

En valsedel är ogiltig om den  

 upptar namnet på någon som inte är valbar,  

 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 

proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

§ 43 

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 

sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 

har fastställt för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska 

motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

 

§ 44 

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och 

justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

§ 45 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera 

Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

§ 46 

Delgivningsmottagare 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 

kommundirektören, ställföreträdande kommundirektören eller kanslichefen. 
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§ 47 

Undertecknande av handlingar 

Av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser framgår vem eller vilka 

som ska underteckna kommunstyrelsens handlingar. 

 

§ 48 

Utskott 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Kommunstyrelsen får 

därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till varje 

arbetsutskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas. 

 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 

arbetsutskottet eller det utskott som kommunstyrelsen beslutar, om beredning 

behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till 

utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 
Inom ett utskott väljer kommunstyrelsen för den tid nämnden beslutar bland 

utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 

nämnden vid valet bestämda ordningen.  

 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt 

val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  

 

Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de 

bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente. 

Kommunstyrelsen får vidare reglera utskottens verksamheter i särskilda 

instruktioner. 

 ____________________________________________________________  
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Socialnämndens uppgifter 

§ 1 

Allmänt om socialnämndens verksamhet 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt 

socialtjänstlag med undantag för sådant ekonomiskt bistånd som 

kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för. Socialnämnden ska 

också utföra kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva ledningen av den 

kommunala hälso- och sjukvården samt ansvara för ensamkommande 

flyktingbarn enligt lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

 

§ 2 

Socialnämndens förvaltningsorgan 

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 

 

§ 3 

Socialnämndens övergripande uppgifter 

Socialnämnden ska särskilt ansvara för 

- kommunens hemsjukvård, insatser för arbetsterapi och sjukgymnastik samt 

hjälpmedelsverksamhet enligt särskild överenskommelse med Västra 

Götalandsregionen. 

Socialnämnden ska fullgöra kommunens ansvar i nedanstående lagar 

- socialtjänstlag (2001:453) med undantag för sådant ekonomiskt bistånd som 

kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för,  

- lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 

- lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 

- föräldrabalken i de delar som inte avser överförmyndarens ansvarsområde, 

- lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

- lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag,  

- patientdatalagen (2008:355) och patientsäkerhetslagen (2010:659), 

- tillstånd till servering av alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen 

(2010:1622), 

- tillstånd till riksfärdtjänst enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst och färdtjänst 

enligt lag (1997:736) om färdtjänst, 

- ensamkommande flyktingbarn enligt lag (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl.,     

- ansvara för att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning 

från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket enligt lag 2016:38) om 
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mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, 

- ansvara för kommunens budget- och skuldrådgivning, 

- det kommunala pensionärsrådet.  
 

Socialnämnden ska utöva tillsyn 
 

- över detaljhandel med folköl samt över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller 

för servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) 

- över detaljhandel med vissa receptfria läkemedel enligt lag (2009:730) om handel 

med vissa receptfria läkemedel 

- Socialnämnden ska utöva tillsyn över ärenden enligt lag (2018:2088) om tobak och 

liknande produkter. Dock inte tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap.  

 

§ 4 
Ekonomisk förvaltning 

Socialnämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt 

förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter för 

denna. I denna uppgift ingår bland annat att 

- underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde 

- handha egen donationsförvaltning. 

 

§ 5 

Delegering från fullmäktige 

Socialnämnden beslutar i följande grupper av ärenden: 

– i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på nämndens 

vägnar, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 

och sluta annat avtal. 

 

Särskilda uppgifter 

§ 6 

Processbehörighet 

Socialnämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål 

och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 

författning eller beslut av kommunfullmäktige. 

 

§ 7 

Uppdrag och verksamhet 
Socialnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 

författning. Socialnämnden ska följa det fullmäktige – i lag eller reglemente, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 

fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  
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§ 8 

Organisation inom verksamhetsområdet  
Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 

av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 

verksamheten.  

§ 9 

Personalansvar 

Socialnämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning 

med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. 

Socialnämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 

inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor om 

personalpolitik som kommunstyrelsen ansvarar för. 

 

§ 10 

Personuppgifter 

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är 

också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är 

gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 

nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i 

dataskyddsförordningen.  

  

§ 11 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Socialnämnden ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat den, i reglemente och 

genom finansbemyndigande. 

Socialnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 

delegerats till dem har fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. 
 

Socialnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt 

speciallag.  
 

§ 12 

Information och samråd 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 

ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 

de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 

inte uppgift för vilken sekretess råder. 
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När socialnämndens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds 

verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och 

organisationer när dessa är särskilt berörda. Socialnämnden beslutar om 

formerna för samrådet. 

 

 

§ 13 

 

Självförvaltningsorgan 
Socialnämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en 

viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 

sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

 

Socialnämndens arbetsformer 

§ 14 

Sammansättning 

Socialnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

 

§ 15 

Tidpunkt för sammanträden 

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av socialnämndens 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran 

om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla 

uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 

sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 

extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 

eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 

med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 

eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 

ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

§ 16 

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
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den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 

ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem arbetsdagar 

före sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse 

ske inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då 

formen för kallelse. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen.  

 

§ 17 

Offentliga sammanträden 

Socialnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 

inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 

uppgifter som omfattas av sekretess.  

 

§ 18 

Sammanträden på distans 

Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 

eller ljud. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i nämnden. 

 

 
§ 19 

Beslutsförhet 

Socialnämnden får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot även 

tjänstgörande ersättare. 

 

§ 20 

Närvarorätt 
Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara 
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vid samtliga sammanträden. Nämnd får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen 

denna rätt. De får delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten omfattar 

inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den förtroendevalde har 

i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får socialnämnden medge förtroendevald som inte är ledamot 

eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med socialnämnden 

för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 

sakkunnig kan medges denna rätt. Om socialnämnden beslutar det, får den 

som kallats delta i överläggningarna. 

Socialnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 

nämndens sammanträden. 

 

§ 21 

Ordföranden 

Ordföranden ansvarar för att 

1. leda socialnämndens arbete och sammanträden 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglementen 

3. beredningsprocessen är ändamålsenlig 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

socialnämnden vid behov är beredda 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i socialnämnden 

6. bevaka att socialnämndens beslut verkställs 

 

§ 22 

Presidium 

Socialnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 

och andre vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

§ 23 

Ersättare för ordförande och vice ordförande 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser socialnämnden en 

annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 

ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i socialnämnden längst tid. 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 

uppgifter av den äldste av dem. 

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 

en längre tid utser socialnämnden en annan ledamot som ersättare för den 

personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som den ersatta 
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personen har haft. 
 

 

§ 24 

Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 

står i tur om att denne ska tjänstgöra. 

 

§ 25 

Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 

har kallats in. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 

ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt 

proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om 

proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 

mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 

rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 

påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 

sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ner i turordningen. 

 

§ 26 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 

En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 

tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 

förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare 

under sammanträdet. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 

inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 
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§ 27 

Yrkanden 

När socialnämnden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 

och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras eller läggas till, om inte socialnämnden beslutar 

medge det enhälligt. 
 

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 

avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  

 

§ 28 

Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 

om socialnämnden fattar det med acklamation. 

 

§ 29 

Omröstningar 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 

utsetts att justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 

någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

 

§ 30 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

- upptar namnet på någon som inte är valbar 

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 

proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
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§ 31 

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 

sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 

har fastställt för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska 

motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

 

 
§ 32 

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och 

justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

§ 33 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Socialnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Socialnämnden ska underrätta kommunstyrelsen och lämna förslag 

om ändring och dess innehåll så snart en uppdatering av den 

kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

 

§ 34 

Delgivningsmottagare 

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen 

eller annan anställd inom socialförvaltningen, som denne utser. 

 

§ 35 

Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av socialnämnden ska 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschef. Vid 

förfall för ordföranden inträder en vice ordförande vars undertecknande ska 

kontrasigneras av förvaltningschefen. 

Även i övrigt framgår av socialnämndens delegationsbestämmelser vem 

eller vilka som ska underteckna nämndens handlingar. 
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§ 36 

Utskott 

Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Socialnämnden får 

därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till varje 

utskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas. 

 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av arbetsutskottet 

om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana 

ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 

Inom ett utskott väljer socialnämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 

ordningen.  

 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas. 

  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  

 

Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de bestämmelser om 

arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente. Socialnämnden får 

ytterligare reglera utskottens verksamheter i särskilda instruktioner. 
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Kompetens- och arbetslivsnämndens uppgifter 

§ 1  

Allmänt om kompetens- och arbetslivsnämndens verksamhet 

Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens organ med ansvar för 

arbetsmarknadsenheten, ekonomiskt bistånd enligt § 3, kommunal 

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, uppdragsutbildning och 

eftergymnasiala utbildningar.  

 

§ 2  

Kompetens- och arbetslivsnämndens förvaltningsorgan 

Under kompetens- och arbetslivsnämnden lyder kompetens- och 

arbetslivsförvaltningen.  

 

§ 3  

Kompetens- och arbetslivsnämndens övergripande uppgifter 

Kompetens- och arbetslivsnämnden ska  

- fullgöra kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen (2001:453) för 

försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd. Undantaget är sådant 

ekonomiskt bistånd som är direkt kopplat till inledd utredning av 

socialnämnden och därpå beviljade insatser, exempelvis placering.  

- fullgöra kommunens ansvar för bistånd till boende i akuta situationer med 

undantag för boendesociala avtal samt placeringar som socialnämnden 

ansvarar för.  

- fullgöra kommunens ansvar för kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare enligt 

skollagen (2010:800), 

- fullgöra kommunens ansvar gällande utbildning i svenska för invandrare 

och samhällsorientering för nyanlända enligt lag (2017:584) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 

- genomföra insatser för att minska arbetslöshet genom samverkan med 

andra berörda myndigheter och nämnder samt genom drift av egna 

verksamheter och projekt. fullgöra kommunens arbetsmarknadspolitiska 

insatser genom samverkan med andra berörda myndigheter och nämnder 

samt bidra till att öka sysselsättningen i kommunen.  

 

- fullgöra kommunens ansvar som socialnämnd enligt 12 kap. 44 § 

jordabalken samt 11 kap. 4 § ellagen,  

 

- ansvara för uppgifter om dödsboanmälan och provisorisk förvaltning enligt 

ärvdabalken och beslut att ordna gravsättning enligt begravningslagen.  

 

 



4 

 

§ 4  

Ekonomisk förvaltning 

Kompetens- och arbetslivnämnden ska ha hand om den ekonomiska 

förvaltningen inom sitt förvaltningsområde och följa de av 

kommunfullmäktige meddelade föreskrifter för denna. I denna uppgift ingår 

bland annat att 

- underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde. 

 

§ 5  

Delegering från fullmäktige 

Kompetens- och arbetslivsnämnden ska besluta i följande ärenden 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på 

nämndens vägnar, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 

ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

Särskilda uppgifter 

§ 6  

Processbehörighet 

Kompetens- och arbetslivsnämnden får själv eller genom ombud föra 

nämndens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på 

grund av lag, annan författning eller beslut av kommunfullmäktige. 

 

§ 7  

Arbetslöshetsnämnd 

Kompetens- och arbetslivsnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen 

(1944:475) om arbetslöshetsnämnd.  

 

§ 8  

Uppdrag och verksamhet 

Kompetens- och arbetslivsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa 

vad som anges i lag eller annan författning. Kompetens- och 

arbetslivsnämnden ska följa det fullmäktige – i lag eller reglemente, i 

samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden 

ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa 

givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

 

§ 9  
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Organisation inom verksamhetsområdet  

Kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för att dess organisation är 

tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och 

styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

 

§ 10  

Personalansvar 

Kompetens- och arbetslivsnämnden är anställningsmyndighet för personal 

vid sin förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av 

kommunstyrelsen. Kompetens- och arbetslivsnämnden har hand om 

personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde 

med undantag för de frågor om personalpolitik som kommunstyrelsen 

ansvarar för.  

 

§ 11  

Personuppgifter 

Kompetens- och arbetslivsnämnden är personuppgiftsansvarig för den 

behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden 

är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är 

gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens 

registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  
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§ 12  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Kompetens- och arbetslivsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin 

verksamhet.  

Kompetens- och arbetslivsnämnden ska tre gånger per år redovisa till 

fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat 

den, i reglemente och genom finansbemyndigande. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden ska vid redovisningen även redogöra 

för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.  

Kompetens- och arbetslivsnämnden ska också fullgöra 

rapporteringsskyldighet som ålagts nämnden enligt speciallag. 

 

§ 13  

Information och samråd 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 

ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 

de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 

inte uppgift för vilken sekretess råder.  

När kompetens- och arbetslivsnämnden verksamhet och ärenden berör en 

annan nämnds verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med 

föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Kompetens- och 

arbetslivsnämnden beslutar om formerna för samrådet.  

 

§ 14  

Självförvaltningsorgan 

Kompetens- och arbetslivsnämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan 

att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss 

institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets 

uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

 

Kompetens- och arbetslivsnämndens 
arbetsformer 

§ 15  

Sammansättning 

Kompetens- och arbetslivsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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§ 16  

Tidpunkt för sammanträden 

Kompetens- och arbetslivsnämnden sammanträder på dag och tid som 

nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av kompetens- och 

arbetslivsnämnden ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det 

behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 

ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli 

behandlade på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 

extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 

eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 

med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 

eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 

ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

§ 17  

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 

den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 

ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet.  

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 

sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 

inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 

för kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen.  

 

§ 18  

Offentliga sammanträden 

Kompetens- och arbetslivsnämnden får besluta om offentliga 

sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser 

myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av 

sekretess.  
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§ 19  

Sammanträden på distans 

Kompetens- och arbetslivsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 

ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden får bestämma vad som närmare ska 

gälla om deltagande på distans i nämnden. 

 

§ 20  

Beslutsförhet 

Kompetens- och arbetslivsnämnden får handlägga ett ärende bara om mer än 

hälften av ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som 

ledamot även tjänstgörande ersättare. 

 

§ 21  

Närvarorätt 

Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 

närvara vid samtliga sammanträden. Nämnd får därutöver medge ledamot av 

kommunstyrelsen denna rätt. De får delta i överläggningarna men inte i 

besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden som rör myndighetsutövning 

mot någon enskild. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden 

beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Härutöver får kompetens- och arbetslivsnämnden medge förtroendevald 

som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde 

med kompetens- och arbetslivsnämnden för att lämna upplysningar. Även 

anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 

kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar det, får den som kallats delta i 

överläggningarna. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden får härutöver bestämma att annan ska 

ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 

 

§ 22  

Ordföranden 

Ordföranden ansvarar för att  

1. leda kompetens- och arbetslivsnämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglementen, 
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3. beredningsprocessen är ändamålsenlig, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kompetens- 

och arbetslivsnämnden vid behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kompetens- och 

arbetslivsnämnden, 

6. bevaka att kompetens- och arbetslivsnämndens beslut verkställs. 

 

§ 23  

Presidium 

Kompetens- och arbetslivsnämndens presidium ska bestå av ordförande, 

förste vice ordförande och andre vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

§ 24  

Ersättare för ordförande och vice ordförande 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser kompetens- och 

arbetslivsnämnden en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 

förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 

kompetens- och arbetslivsnämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika 

lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 

en längre tid utser kompetens- och arbetslivsnämnden en annan ledamot 

som ersättare för den personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter 

som den ersatta personen har haft. 

 

§ 25  

Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 

står i tur om att denne ska tjänstgöra. 
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§ 26  

Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 

har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 

ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt 

proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om 

proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 

mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 

rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 

påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 

sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ner i turordningen. 

§ 27  

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 

En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 

tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 

förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare 

under sammanträdet.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 

grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 

inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

 

§ 28  

Yrkanden 

När kompetens- och arbetslivsnämnden har förklarat överläggningen i ett 

ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts 

under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras eller läggas till, om inte kompetens- och 

arbetslivsnämnden beslutar medge det enhälligt. 

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 

avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  



11 

 

§ 29  

Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 

om kompetens- och arbetslivsnämnden fattar det med acklamation. 

 

§ 30  

Omröstningar 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 

utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 

någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

 

§ 31  

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

- upptar namnet på någon som inte är valbar, 

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 

proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

§ 32  

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 

sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 

har fastställt för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska 

motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 
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§ 33  

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 

ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid 

sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

§ 34  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter 

inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen och 

lämna förslag om ändring och dess innehåll så snart en uppdatering av den 

kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

 

§ 35  

Delgivningsmottagare 

Delgivning med kompetens- och arbetslivsnämnden sker med ordföranden 

eller förvaltningschefen. 

 

§ 36  

Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av kompetens- och 

arbetslivsnämnden ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 

förvaltningschef. Vid förfall för ordföranden inträder en vice ordförande 

vars undertecknande ska kontrasigneras av förvaltningschefen. 

Även i övrigt framgår av kompetens- och arbetslivsnämnden 

delegationsbestämmelser vem eller vilka som ska underteckna nämndens 

handlingar. 

 

§ 37  

Utskott 

Inom kompetens- och arbetslivsnämnden nämnden ska finnas ett 

arbetsutskott. Kompetens- och arbetslivsnämnden får därutöver inrätta 

ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till varje utskott ska 5 

ledamöter och 5 ersättare väljas. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 

arbetsutskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen 

överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet 

lägga fram förslag till beslut. 
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Inom ett utskott väljer kompetens- och arbetslivsnämnden för den tid 

nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice 

ordförande.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 

förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 

nämnden vid valet bestämda ordningen.  

 

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  

 

Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de 

bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente.  

Kompetens- och arbetslivsnämnden får ytterligare reglera utskottens 

verksamheter i särskilda instruktioner. 

 ____________________________________________________________  



 

Socialförvaltningen 

 

Carin Karlsson   Nämndsekereterare      carin.karlsson@falkoping.se  
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Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.        

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm motionerat om att 

Falköpings kommun ska genomföra språklyft för anställda samt ta fram och 

införa språktest i svenska för nyanställning inom äldreomsorg, 

funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

När det gäller anställning inom äldreomsorg och avdelning för 

funktionshinder är lägsta utbildningsnivå för att få tillsvidareanställning att 

den enskilde genomgått vård- och omsorgsutbildning och fått ett diplom från 

Vård- och omsorgscollege. För att få diplomet ska den enskilde ha godkänt 

betyg i Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1, sva1.  

Utöver det genomförs anställningsintervjuer där förmåga att förstå och göra 

sig förstådd i svenska språket är en av de delar som anställande chef 

bedömer inför anställning.  

Den arbetssökande genomför också en delegationsutbildning med avslutande 

test, för att säkerställa att den enskilde har tillräckliga kunskaper för att 

kunna genonföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att klara 

testet behöver den enskilde ha vissa kunskaper i svenska, framför allt i 

medicinska begrepp och termer. 

Det sker således tre avstämningar kring kunskaper i svenska inför en 

anställning inom socialförvaltningen, betyg i svenska, anställningsintervju 

och delegationsutbikldning. Socialnämnden håller därför inte med om 

bedömningen att det inte ställs språkkrav för anställning i äldreomsorgen och 

avdelning för funktionshinder i Falköpings kommun.  
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Socialnämnden instämmer i att en god förmåga att förstå och tala svenska är 

en förutsättning för att verksamheten ska fungera och både brukare och 

personal ska känna trygghet.  

Socialförvaltningen samarbetar med utbildningsanordnarna genom vård- och 

omsorgscollege, såväl lokalt som regionalt och för via vård och 

omsorgscollege ständigt en dialog om hur utbildningen ska kunna förbättras 

och anpassas mot arbetsgivarens krav samtidigt som arbetsgivaren, genom 

arbetsplatsförlagt lärande, APL, ser till att eleverna får förståelse för hur 

utbildningen omsätts i praktiken. APL är en iktig del i att öva sig i svenska i 

det sammanhang som man senare kommer att arbeta, om man slutför vård- 

och omsorgsutbildningen. 

Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg består av arbetsgivarna och 

utbildningsanordnarna i Falköping och Tidaholm och Vård och 

omsorgscollege Skaraborg består av alla kommuner och utbildningsanornare 

i Skaraborg, inkl Skaraborgs sjukhus, primärvården samt 

arbetsförmedlingen. De utbildningsanordnare som ingår i vård- och 

omsorgscollege ställer sig bakom de gememsamma kraven på utbildningen.  

Det förekommer att arbetssökande har genomgått utbildning som inte ingår i 

vård- och omsorgscollege och då görs en bedömning av om utbildningen 

lever upp till kraven och är likvärdig en utbildning inom vård och 

omsorgscollege. Om den enskilde har genomgått en utbildning som inte 

bedöms vara likvärdig bedöms den inte vara aktuell för en anställning hos 

socialförvaltningen. Socialförvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa 

kvaliteten på utbildning hos den personal vi anställer inom våra 

verksamhetsområden.  

Socialförvaltningen har och har haft synpunkter på de svenskakunskaper 

som enskilda elever har efter genomgången utbildning, men gör 

bedömningen att ett separat spår med språklyft och språktest inför 

anställning inte är rätt väg att gå. 

Socialnämnden gör bedömningen att en fortsatt dialog om utbildning i 

svenska och de svenskakunskaper som kan förväntas inför anställning bör 

ske inom ramen för vård- och omsorgscollege, vilket sker redan idag. 

Beslutsunderlag 

Motion från Milada Wurm 

Beslut från kommunstyrelsen ang remittering av motion       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 
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§ 16 Dnr 2020/00122  

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.       

Reservation 

Marita Ljus (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.       

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har genom Milada Wurm motionerat om att 

Falköpings kommun ska genomföra språklyft för anställda samt ta fram och 

införa språktest i svenska för nyanställning inom äldreomsorg, 

funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

När det gäller anställning inom äldreomsorg och avdelning för 

funktionshinder är lägsta utbildningsnivå för att få tillsvidareanställning att 

den enskilde genomgått vård- och omsorgsutbildning och fått ett diplom från 

Vård- och omsorgscollege. För att få diplomet ska den enskilde ha godkänt 

betyg i Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1, sva1.  

Utöver det genomförs anställningsintervjuer där förmåga att förstå och göra 

sig förstådd i svenska språket är en av de delar som anställande chef 

bedömer inför anställning.  

Den arbetssökande genomför också en delegationsutbildning med avslutande 

test, för att säkerställa att den enskilde har tillräckliga kunskaper för att 

kunna genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att klara 

testet behöver den enskilde ha vissa kunskaper i svenska, framför allt i 

medicinska begrepp och termer. 

Det sker således tre avstämningar kring kunskaper i svenska inför en 

anställning inom socialförvaltningen, betyg i svenska, anställningsintervju 

och delegationsutbildning. Socialnämnden håller därför inte med om 

bedömningen att det inte ställs språkkrav för anställning i äldreomsorgen och 

avdelning för funktionshinder i Falköpings kommun.  

Socialnämnden instämmer i att en god förmåga att förstå och tala svenska är 

en förutsättning för att verksamheten ska fungera och både brukare och 

personal ska känna trygghet.  

Socialförvaltningen samarbetar med utbildningsanordnarna genom vård- och 

omsorgscollege, såväl lokalt som regionalt och för via vård och 

omsorgscollege ständigt en dialog om hur utbildningen ska kunna förbättras 
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och anpassas mot arbetsgivarens krav samtidigt som arbetsgivaren, genom 

arbetsplatsförlagt lärande, APL, ser till att eleverna får förståelse för hur 

utbildningen omsätts i praktiken. APL är en viktig del i att öva sig i svenska i 

det sammanhang som man senare kommer att arbeta, om man slutför vård- 

och omsorgsutbildningen. 

Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg består av arbetsgivarna och 

utbildningsanordnarna i Falköping och Tidaholm och Vård och 

omsorgscollege Skaraborg består av alla kommuner och 

utbildningsanordnare i Skaraborg, inkl Skaraborgs sjukhus, primärvården 

samt arbetsförmedlingen. De utbildningsanordnare som ingår i vård- och 

omsorgscollege ställer sig bakom de gemensamma kraven på utbildningen.  

Det förekommer att arbetssökande har genomgått utbildning som inte ingår i 

vård- och omsorgscollege och då görs en bedömning av om utbildningen 

lever upp till kraven och är likvärdig en utbildning inom vård och 

omsorgscollege. Om den enskilde har genomgått en utbildning som inte 

bedöms vara likvärdig bedöms den inte vara aktuell för en anställning hos 

socialförvaltningen. Socialförvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa 

kvaliteten på utbildning hos den personal vi anställer inom våra 

verksamhetsområden.  

Socialförvaltningen har och har haft synpunkter på de svenskakunskaper 

som enskilda elever har efter genomgången utbildning, men gör 

bedömningen att ett separat spår med språklyft och språktest inför 

anställning inte är rätt väg att gå. 

Socialnämnden gör bedömningen att en fortsatt dialog om utbildning i 

svenska och de svenskakunskaper som kan förväntas inför anställning bör 

ske inom ramen för vård- och omsorgscollege, vilket sker redan idag. 

Beslutsunderlag 

- Motion från Milada Wurm 

- Beslut från kommunstyrelsen ang remittering av motion       

Yrkanden 

Marita Ljus (SD) yrkar att bifalla motionen.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på framlagt förslag respektive Marita Ljus 

(SD) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat enligt framlagt förslag.       

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden     
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2020-11-12 

KS 2020/00367  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Remittering av motion från Milada Wurm (SD) angående 
språkkrav i samband med anställningar inom 
äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 
fritidsverksamhet 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen remitteras till socialnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 8 februari 2021. 

Motionen behandlas preliminärt i kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 

mars 2021.        

Delegationsbeslut enligt  

Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen   

§ 6.13, antagna 2020-04-15, § 88. Enligt bestämmelserna har ordföranden 

delegation att besluta om remittering av motioner. 

Beslutet ska skickas till 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

 

Adam Johansson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 


 A

J 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
17

58
31

09
5



 

 
 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-28 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 97 Dnr 2020/00367  

Motion från Milada Wurm (SD) angående språkkrav i 
samband med anställningar inom äldreomsorg, 
funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för yttrande.  

Bakgrund 

Milada Wurm (SD) och Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om 

språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, funktionshinder, 

förskola och fritidsverksamhet.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 
Motion angående språkkrav i samband med anställningar inom äldreomsorg, 

funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet. 

I äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet finns alla dem, som vi, i det 
allmänna, skall värna om. Att jobba i de här miljöer och inte kunna svenska språket är ett 
svek till dem, som är i samhällets omsorg.  

Sunt förnuft säger att man bara anställer människor med tillräckliga kunskaper i Svenska. 
Men tyvärr år det inte så. Om man bor och arbetar i ett land är goda språkkunskaper oerhört 
viktiga. I synnerhet inom arbete med människor. Personalen ska förstå, brukarna ska förstå, 
de anhöriga ska kunna ringa, barn skall lära sig svenska, fördjupa sina kunskaper i svenska. 
Det tycker vi Sverigedemokrater är självklart. 

….. 

Språkförbistring skapar inte bara praktiska problem - liv och död kan stå på spel när 
språkliga missförstånd uppstår i kritiska lägen. Barnens framtid, tillgång till utbildning 
står på spel likaså. 

 Äldreomsorg / Fritidsverksamhet. 

I dag finns det inga språkkrav alls för personal i äldreomsorgen. Så kan det inte fortsätta.  

Personer som inte kan svenska arbetar idag ofta på egen hand, som inom hemtjänsten. De 
saknar ofta handledning eller utbildning i svenska, enligt en nyligen publicerad statlig 
utredning om kompetensen inom vård och omsorg (SOU 2019:20). 

I Kommunals enkät till skyddsombuden uppger 73 procent att språkförbistring leder till oro 
bland brukarna, ökad stress hos personalen och att uppgifter inte blir utförda.  

Det duger inte. Arbetsgivare måste åläggas ett språkansvar, inte minst inom hemtjänsten - 
och få stöd och medel så att de kan genomföra språklyft på arbetsplatsen. Det borde inte 
vara tillåtet att anställa en person som inte klarar språket och sedan skicka ut den stackaren 
ensam till brukare. 

Situationen hade varit bättre ute i Omsorgs-Sverige om SFI fungerade överallt och fler 
nyanlända lärde sig språket under etableringsperioden. På Komvux har vårdutbildningarna 
byggts ut just för att möta personalbristen. Men många nyanlända kommer med glädjebetyg 
från oseriösa SFI-anordnare, skriver Kommunal i rapporten ”Svenska språket - A och O i 
äldreomsorgen”.1 

Dessutom håller inte vårdutbildningarna alltid måttet. Kursernas omfång och upplägg kan 
skilja sig åt rejält mellan utförare. Undersköterskeutbildningen på Komvux är, till skillnad från 

 
1 
https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/svenska_spraket_a_och_o_inom_ald
reomsorgen_webb_.pdf 

 

https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/svenska_spraket_a_och_o_inom_aldreomsorgen_webb_.pdf
https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/svenska_spraket_a_och_o_inom_aldreomsorgen_webb_.pdf


gymnasieutbildningen, inte sammanhållna utan ges kursvis, påpekar Kommunal. Och det går 
att strunta i kurser och ändå bli behörig. 

Det är inte bara Kommunal som kritiserar kvaliteten. ”Vissa utbildare till och med bedriver 
utbildningen med material på elevens hemspråk för att få dem godkända”, står det i en statlig 
utredning om kompetens i vården. Det finns exempel på hur språkbrister kan orsaka rena 
kränkningar och även leda till livsfarliga situationer för äldre. Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO, anser att språkbrister är en risk inom omsorgen: 2 

Föga förvånande klagar många kommuner idag över att nyanlända som har gått 
vårdutbildningar i Sverige varken klarar språket eller har tillräckliga yrkeskunskaper. 

Förskola/ Fritidsverksamhet. 

Barnen i förskola skall möta personal, som kan ta hand om deras språklig inlärning. Inte alla 
barn har svenska, som modersmål.  Det är helt avgörande för barnens framtid att lära sig bra 
svenska redan i förskolan. Alla barn skall ha samma möjligheter till en bra utbildning.  Det är 
möjligt bara om anställda ha bra kunskaper i svenska. 

Låga språkkunskaper av anställda pedagoger (speciellt viktigt för barn i ung ålder) riskerar 
att gå ut över barnens språkutveckling med konsekvenser för hela livet, det gäller alla barn 
oavsett bakgrund. 

 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

 

Att:  
1. Falköpings kommun ger i uppdrag till Kompetens- och arbetslivsnämnden att 

planera och genomföra språklyft i svenska som kompetenshöjande insats för 
identifierade anställda inom äldreomsorg, funktionshinder, förskola och 

fritidsverksamhet. Utbildningen ska vara förlagd på arbetstid och påbörjas snarast. 
2. Falköpings kommun tar fram och inför språktest i svenska för nyanställning inom 

äldreomsorg, funktionshinder, förskola och fritidsverksamhet.  

 
Sverigedemokraterna Falköping 

Milada Wurm och Johanna Johansson 

 

 

 
2 
https://www.regeringen.se/499507/contentassets/e38875e2c15f4bdc8e10e2a15b177949/sta
rkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-sou-2019_20.pdf 
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https://www.regeringen.se/499507/contentassets/e38875e2c15f4bdc8e10e2a15b177949/starkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-sou-2019_20.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gränsdragningslista  
Vem ansvarar för vad i våra fastigheter 
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Gränsdragningslistan i Falköpings 
kommun 
Gränsdragningslistan har tagits fram av fastighetsavdelningen i Falköpings 

kommun. Syftet med denna är att precisera vad som ingår i hyran för 

hyresgäster i kommunens lokaler gällande fastighetsunderhåll och 

inventarier. Gränsdragningslistan gäller inte för inhyrda lokaler. Vid externa 

hyresavtal kan avvikelse förekomma enligt hyresavtalet. 

Förvaltningar och andra hyresgäster hos oss ska veta vilka rättigheter och 

skyldigheter man har gentemot hyresvärden (fastighetsavdelningen). 

Senast reviderad gränsdragningslista finns på kommunens intranät. 

I den här listan vill vi: 

 Klargöra vem som ska göra vad och vem som ska betala. 

 

Begreppsbestämningar  
Nedan klargörs viktiga begrepp som används i dokumentet. 

 

 Hyresvärd, förkortat HV – Avser samhällsbyggnadsförvaltningens 

fastighetsavdelning. 

 Hyresgäst, förkortat HG – Avser intern och extern hyresgäst som 

bedriver verksamhet i kommunägda lokaler. 

 Underhåll – Tillse att en enhet är i sådant tillstånd att den kan utföra 

krävd funktion. 
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Ansvarsfördelning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för förvaltning, 

hyresgästanpassning, inhyrning och om-, till- och nybyggnation av 

kommunens fastigheter. Fastighetsavdelningen (som fortsättningsvis 

beskrivs som hyresvärd) ansvarar tekniskt och ekonomiskt för drift och 

underhåll av fastighet. 

Hyresgästen tecknar hyresavtal med hyresvärden. Hyresvärdens mål är att 

hyresgästen ska ha trivsamma och funktionella verksamhetslokaler.  

Princip för gränsdragning 

Principen för gränsdragning mellan hyresvärden och hyresgästen är att 

hyresvärden ansvarar för byggnaden och hyresgästen ansvarar för den 

utrustning och/eller inredning som behövs för att bedriva verksamheten. 

Föremål som är knutna till hyresgästens verksamhet, och som inte är avsedd 

för stadigvarande bruk i byggnaden, tillhör hyresgästen även om de är 

inbyggda/integrerade i byggnaden. 

Felanmälan 

Hyresgästen ska omgående meddela hyresvärden om brister på fastigheten 

och i lokal, samt omedelbart anmäla fel. Hur brister och fel anmäls och 

meddelas framgår under rubriken ”Vem ska du kontakta?”. 

Teknisk och ekonomisk ansvars- och rollfördelning 

Gränsdragningslistan reglerar ansvars- och rollfördelningen mellan 

hyresvärden och hyresgästen under förvaltningen (drift och underhåll).  
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Ekonomiskt tänkande 

Gränsdragningen mellan hyresvärden och hyresgästen är utformad så att 

arbetena utförs av rätt man på rätt plats. Med detta menas den organisation, 

egen eller inhyrd, som kan genomföra arbetet på ett totalekonomiskt bästa 

sätt. 

Användningssätt 

Hyresgästen är skyldig att före en lokal byter användningssätt anmäla detta 

till hyresvärden, detta för att hyresvärden ska kunna kontrollera att lokalen 

uppfyller gällande myndighetskrav för nytt planerat användningssätt. 

Hyresvillkor anpassas därefter. 

Onormalt slitage 

Hyresgästen är ersättningsskyldig för onormalt slitage på fastighet/lokal. 

Befintligt skick 

Lokalen uthyres, om inte annat avtalats, i befintligt skick.  

Lokalförändringar 

Hyresgästen har inte rätt att bygga om, måla om, eller i övrigt ändra lokalen 

utan hyresvärdens medgivande. Se ”Riktlinje vid verksamheters önskemål 

om att själva utföra åtgärder i kommunens fastigheter”. 

Önskar hyresgästen en lokalförändring ska ärendet lyftas till respektive 

förvaltnings lokalgrupp där beslut i frågan fattas.  
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Sabotage, skada eller skadegörelse 

Kostnader för sabotage, skada eller skadegörelse fördelas mellan hyresvärd 

och hyresgäst enligt följande gränsdragning. Därutöver har hyresgästen ett 

ansvar att anmäla all sabotage, skada eller skadegörelse till hyresvärden via 

kommunens felanmälningssystem, se rubrik ”vem ska du kontakta?” 

Detta bekostas av hyresgästen: 

 Konstaterat inre och yttre sabotage eller skadegörelse under 

pågående verksamhet. 

 Skador till följd av konstaterat handhavandefel av maskin eller 

annan utrustning. 

Denna typ av skadegörelse anmäls på dedu som verksamhetsservice 

Detta bekostas av hyresvärden: 

 All sabotage, skada eller skadegörelse utöver verksamhetstid. 

Denna typ av skadegörelse anmäls på dedu som felanmälan 
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Larm och passagesystem 

Hyresvärden ansvarar för underhåll och skötsel av inbrotts- och brandlarm samt 

passagesystem. Samtliga övriga verksamhetsankuta larmsystem ansvarar 

hyresgästen för. 

Larm och passagesystem installeras efter beställning av verksamheten av 

hyresvärden mot en hyreskonsekvens.  

Brandlarm installeras av hyresvärden i alla fastigheter där det erfordras enligt 

myndighets- eller försäkringskrav.  

Om larm har utlösts av misstag ring kommunens samordningscentral tel 

0515-88 58 06. Vid återkallande av larm måste  en återställningskod uppges. Om 

avanmälan  inte görs  kommer utryckningen att debiteras hyresgästen.  

Nycklar och passerkort 

Hyresgästen ansvarar själv för utkvitterade nycklar och passerkort. Det ska 

finnas minst en ansvarig för varje verksamhet/objekt. Vid stöld, förlust eller 

förstörelse av nycklar och passerkort anmäls detta till er ansvarig. 

Hyresgästen ansvarar för samtliga följdkostnader orsakad av stöld, förlust 

eller förstörelse. 

Nycklar, cylindrar och passerkort beställs hos fastighetsavdelningens 

handläggare, 0515-88 52 10. Hyresgästen ansvarar för kostnaderna. 
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Vem ska du kontakta? 
Felanmälan 

Falköpings kommun har ett felanmälningssystem – DeDu. Detta system ska 

alltid användas vid felanmälan. Du hittar DeDu på intranätet under service 

& stöd.  

Hyresgästen kan följa sitt ärende på dedu beträffande handläggare och 

status. Exempel på ärenden som ska felanmälas: 

 Fönster, dörrar eller lås 

 Inomhusklimat 

 Vatten och avlopp 

 Fast belysning eller el 

 Halkbekämpning (snöskottning) 

 Skadegörelse som hyresvärden har kostnadsansvar för 

Det är viktigt att alla fel anmäls via dedu eftersom hyresvärden nyttjar 

informationen för att få: 

 Bättre kunskap om fel och orsaker 

 Bättre underlag för att förebygga fel 

 Bättre arbetsplanering för fastighetsskötare 

Akuta fel under kontorstid 

Vid akuta ärenden ska fastighetsskötaren kontaktas direkt via telefon. 

Aktuellt nummer för respektive fastighetsskötare hittar du antingen i Trio 

eller via kommunens växel. Exempel på akuta ärenden: 

 Vattenskada 

 Larm 

 Inbrott 
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Akuta fel efter kontorstid 

Vid akuta ärenden efter kontorstid (16:00 mån-fre och helg) ska 

fastighetsjouren kontaktas på telefon: 070-333 30 33 

Akuta ärenden orsakade av handhavandefel från hyresgästen som till 

exempel ej låsta dörrar/fönster kommer hyresgästen debiteras hyresvärdens 

kostnader för utryckningen. 

Verksamhetsservice och lokalförändringar 

Om en hyresgäst behöver hjälp med mindre åtgärder så som att hänga upp 

lampor, skruva upp hyllor eller anslagstavor så beställs detta på DeDu som 

en verksamhetsservice.  

Arbetet utförs i mån av tid och debiteras hyresgästen efter utfört arbete. 

Beställningen ska vara godkänd av den som ansvarar för hyresgästens 

verksamhet. 

Om hyresgästen önskar ett lokalförändring hanteras detta enligt vad som är 

beskrivet under underrubrik ”Lokalförändringar”. 

Åtgärd efter sabotage/skadegörelse som hyresgästen ska betala för beställs 

även som verksamhetsservice. 
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Gränsdragningslista 
Gränsdragningslistan på nästkommande sidor visar ansvarsfördelningen för 

diverse befintlig utrustning/inventarier mellan hyresvärd och hyresgäst.  

 



Område HV HG

MARK OCH TOMT

Avskiljare för bensin, olja, fett, sand. X

Avskiljare för gips X

Badanläggning (Bassänger, hopptorn, reningsprocess) X

Belysningsstolpar inklusive lampor och lysrör X

Blomlådor – stationära både ut- och invändiga X

Cykelställ fasta X

Cykelställ lösa X

Flaggstänger (Flaggor = HG) X

Grindar och staket X

Gångvägar, trappor, ramper, körytor X

Idrottsutrustning stationära X

Idrottsutrustning lösa inkl linjemarkering X

Konstnärlig utsmyckning, stationära (Inklusive eventuell belysning) X

Lekanordningar, stationära (Till exempel gungor och sandlådor) X

Parkering, skyltar, markeringar X

Planteringar, gräs, träd, buskar (Samt klippning och ansning av dessa) X

Renhållning, snöröjning och sandning/sandupptagning X

Trädgårdsmöbler, bänkar, bord mm (Endast fast monterade) X

BYGGNAD UTE OCH INNE SAMT INREDNING

Anslagstavlor X

Arbetsbänkar i kök X

Arkivhyllor och arkivskåp X

Bastuinredning, lavar, aggregat X

Bibliotekshyllor X

Blomlådor, stationära, både ut- och invändiga X

Brandsäkra skåp X

Brevlådor X

Brännugnar inklusive ventilation och brandkrav X

Draperier, gardiner och mörkläggningsgardiner (Inklusive skenor, 

gardinkrokar och fästbeslag)
X

Fack (post/sorter/privat) och förvaringsboxar X

Garageportar och vikportar X

Grindar, invändiga X

Gymnastikredskap lös inredning X

Gymnastikredskap fast inredning X

Hyllor, hyllställ och hängare X

1 av 6



Område HV HG

Hänvisningsskyltar, verksamhet X

Inredning, bastu X

Inredning, köks- och fast garderobsinredning X

Kapphyllor i kommunikationsytor X

Klädskåp, klädställ, klädkrokar och elevskåp X

Klämskydd X

LAB – Armaturer i dragskåp X

LAB – Diskbänksbeslag och blandare X

LAB – Dragskåp, draghuvar, punktutsug, bänkar, armaturer, labrattar, 

tryckfallsindikator
X

LAB – Elinstallationer i labinredning X

LAB – Förvaringsskåp, ventilerade X

LAB – Gasolskåp X

LAB – Genomräckningsskåp X

LAB – Giftskåp (ventilerade) X

LAB – Instrumentskåp X

LAB – Nödduschar X

LAB – Utslagsbackar och vaskar som ingår i labinredningen X

Manöverpanel, utrustning X

Markiser inklusive eventuell automatik X

Mattor lösa X

Monterskåp X

Nyckelskåp X

Orienteringstavor X

Persienner X

Projektionsdukar, motordrivna och övriga X

Ramp, entré                                                                                    X

Scenridåer inklusive drivanordning X

Sittbänkar och bord, fast monterade X

Skrapgaller X

Skrivtavlor X

Skötbord X

Speglar (Hygienutrymmen, omklädningsrum) X

Stegar, stationära X

Säkerhetsskåp X

Tankar, eldningsoljor            För fastighetens uppvärmning X

Torkmattor - infällda X

Torkmattor - Flyttbara X

Tröskelplåtar, tillgänglighetsanpassning monterat av HG X
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Område HV HG

Vikväggar X

Värdeskåp X

HISSAR

Hissar, hisslarm, larmtelefon X

Lyftanordning, patientlyftar, lyftbord, pelarlyft X

DÖRRAR FÖNSTER/GLAS

Dörrar samt dörrar med glaspartier X

Dörrtrycken, dörrstoppare, dörrstängare X

Dörröppnare och -stängare inklusive automatik          

Handikappsanpassad automatik tillhör verksamheten
X

Dörröppnare och -stängare, skallås X

Fönster - bänkar, dörrar, beslag etc. X

LÅSANORDNINGAR

Lås - administration - skallåsning X

Lås - administration - verksamhet X

Lås - dörrtrycken, kistor, cylindrar X

Lås - Typ KABA-system X

Lås - Omklädningsskåp, elevskåp etc. X

Lås - kodlås, kortläsare, porttelefon, passagekontroll X

Lås - Utökning, nyanskaffning, cylindrar, nycklar etc.              Beskostas 

av hyresgästen. Beställs av hyresvärden.
X

VATTEN AVLOPP VENTILATION VÄRME KYLA

Autoklav - anläggning samt spolo-bäckentvätt X

Blandare och kranar, fast inredning X

Centraldammsugare, slang och tillbehör tillhör HV X

Djurdricksanordningar X

Duschdraperier/stänger X

Gasanläggning X

Högtryckstvätt, tryckstegrare X

Luftrenare X

Sanitetsporslin X

Slangar, kök och bad X

Slangar till utkastare X

Tryckluftsanläggningar - centralförsörjning X

Toalettstolar och urinoarer X

Tvättställ och handfat X

Utslagsbackar (ej i LAB) X
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Område HV HG

Vattenutkastare X

Ventilationsanläggning - allmän X

AVFALLSHANTERING

Kompost X

Miljöhus X

Papperskorgar invändiga X

Papperskorgar utvändiga X

Sopkärl, sopskåp, källsorteringskärl, inredning soprum etc X

Sopkärl, sophantering, intern verksamhet X

Sopkylar X

BRAND OCH SÄKERHET

Brand, utrymningslarmanläggning         X

Brandsläckare och brandfiltar. Verksamhetsspecifik X

Brandsläckare, brandposter X

Inbrottslarm X

Inbrottsskydd, galler etc X

Larm - trygghet, överfall, patientsignalsystem X

Utrymningsplaner och -tavlor X

EL OCH ARMATURER

Allmänbelysning, fast installerade armaturer inklusive raster X

Belysning, arbetsplats, verksamhet        Golvlampa, skrivbordslampa, 

punktbelysning, blomlampa, konstnärlig utsmyckning etc.
X

Belysning, hänvisningsskylt till verksamhet X

Belysningsregleringspanel, ljusbord X

Eluttag X

Eluttag motorvärmare X

Fastighetsnät, el-kanalisation X

Jordfelsbrytare X

Kommunikationsanläggning           Mast, mastfäste, takgenomföring X

Nödstopp till verksamhetens maskiner X

Omformare och likriktare, lokala      Till exempel spänningsstabilisator X

Platsbelysning, stationär - kök, hygien och sanitet X

Strömbrytare och dimmer X

Skyddsanordning för kraftmätning, fast installation X

Säkringar X

Timer till kaffebryggare, micro etc. Fast monterad X

4 av 6



Område HV HG

Ytterbelysning X

TELE, DATA- OCH SVAGSTRÖMSANLÄGGNINGAR

Antenn, lokala X

Antenn och centrallantenn X

AV-utrustning, anläggning X

Betalsystem, digitala i matsalar, caféer med mera X

Bokningssytem, digitala till mötesrum X

Centralradioanläggning X

Datanät (stativ, jackuttag, kanalisation) X

Högtalaranläggningar X

Hörselslinganläggningar X

Porttelefon, entrésignal, rastsignal, snabbtelefon, patientövervakning

Entrésignalsanläggningar X

Ur, centralur, anläggning X

Ur, lokala X

SKYLTAR

Fasadskyltar samt skyltbelysning X

Hänvisningsskyltar, allmäna X

Hänvisningsskyltar, verksamhet X

Orienteringstavlor X

Utrymningsskyltar belysta och efterlysande X

KÖK VITVAROR (storkök, skolor, förskolor, personalrum)

Diskmaskin X

Doseringsutrustning X

Drickakyl, serveringskyl X

Frysrum och frysskåp X

Glassbox och frysbox X

Kaffeautomat och kaffebryggare X

Kokerier och kokgrytor X

Kylskåp och kylrum X

Köksfläktar (Rengöring och byte av filter =HG) X

Maskiner och handredskap (Skärmaskin, vispar, potatisskalare, 

konservöppnare mm
X

Mikrovågsugn X

Mikrovågsugn, inbyggda X

Pentryenheter, typ Trinette X

Serverings- och diskvagnar X

5 av 6



Område HV HG

Spisar, stekbord och stekhällar X

Ugn, varmluftsugn X

Värmerier, värmeskåp etc X

TVÄTTUTRUSTNING

Mangel X

Torkskåp X

Torktumlare X

Tvättbänkar X

Tvättmaskin X

Övrig utrustning X

6 av 6
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 Socialnämnden 

Gränsdragningslista - Vem ansvarar för vad i våra 
fastigheter 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

skicka det till tekniska nämnden        

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har antagit en policy för lokalförsörjning och 

projekinvesteringar. Av denna framkommer att nämnden ska ta fram 

riktlinjer. Gräsdragningslistan är sådan riktlinje och syftet är att precicera 

vad som ingår i hyran för kommunen interna hyresgäster. Förvaltningarna 

ska veta vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot hyresvärden 

(fastighetsavdelningen). 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen har gått igenom förslaget till riktlinje och konstaterar att 

tekniska nämnden anger att gräsdragningslistan är till för både hyresvärd och 

hyresgäst. Dokumentet är dock skriver endast utifrån hyresvärdens, tekniska 

nämndens perspektiv, vilket gör att gränsdragningslistan inte blir det stöd för 

hyresgästerna som tekniska nämnden anger att den ska vara.  

Inledningsvis anges syftet med gränsdragningslistan samt att senast 

reviderade version ska finnas på Falnet. Socialförvaltningen ställer sig 

frågande till att detta i praktiken innebär att tekniska nämnden kan ändra i 

gränsdragningslistan under ett pågående avtal och därmed ändra i 

förutsättningarna för hyresgästerna. Det innebär att de nämnder som hyr 

lokaler av tekniska nämnden kan få förändrade avtal på ett sätt som 

nämnderna inte får vid extrena förhyrningar, där avtalet gäller. Det behöver 

anges hur ev ökade kostnader till följd av ändringar ska hanteras av 

nämnderna. 

Under avsnittet om ansvarsfördelning anges att hyresgästen tecknar avtal 

med hyresvärden. Kommunen kan dock inte teckna juridiskt bindande avtal 

mellan nämnderna, varför dette stycke behöver formuleras om och 

förtydligas.  



 

  2(2) 

 

 

Det framgår också att hyresgästen omgående ska felanmäla brister i lokal 

eller fastigheter. Det framgår dock inte hur snabbt hyresgästen kan få brister 

åtgärdade. Om tidsangivelser ska anges bör de vara ömsesidiga och gälla 

förväntningar på båda parter. 

Rubriken om eknomiskt tänkande är överflädig då den regleras av 

kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Om rubriken ända ska 

användas bör texten ändras till ”arbetet utförs av rätt person, på rätt plats och 

i rätt tid” 

När det gäller sabotage, skada eller skadegörelse är socialnämnden 

tveksamma till att hyresgästen ska betala för inre och yttre sabotage under 

pågående verksamhet. För socialnämnden, som i många lokaler har 

verksamhet dygnet runt, skulle det innebära att nämnden alltid skulle vara 

ansvariga för yttre sabotage, även om det sker av utomstående personer. Det 

är rimligare att nämnderna är ansvariga för det som orsakas av 

verksamheten.  

De stycken som handlar om larm och passagesystem samt nycklar och 

passagekort behöver skrivas om då de är svåra att förstå och innebåller delar 

som behöver specificeras. Följdkostnader till följd av stöld, förlust eller 

förstörelse behöver t ex inte bli ett ansvar för hyresgästen, utan kan också bli 

en försäkringsfråga. 

När det gäller den samlade informationen om felanmälningar behöver även 

hyresgästen få tillgång till denna, för att kunna lära av ev misstag som leder 

till skador och på så sätt förändra i sin verksamhet så att mindra skador 

uppstår.  

Vad gäller verksamhetsservice konstaterar socialnämnden att förvaltningarna 

inte fått någon budget för detta samtidigt som fastighetsavdelningen lagt en 

nollbudget. Det innebär att kostnaden inte är upptagen någonstans i 

kommunens budget. Det strider mot de kommunala budgetreglerna. Det 

framgår att verksamhetsservice utförs i mån av tid, vilket i praktiken innebär 

att hyresgästen inte kan förvänta sig fastighetsservice. Det bör därför anges 

vem som är ytterst ansvarig för att verksamhetsservice i lokaler blir utfört. 

I listan på ansvarsfördelning står överst på alla sidor att hyresgästen är 

ansvarig vid utökning och nyanskaffning, men det kan knappast gälla alla 

delar i listan, t ex mark och tomt. Nämnden konstaterar även att listan är 

mycket detaljerad, men att vissa delar ändå saknas. Vissa saker står även på 

flera ställen i listan. 

       

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

Eva Olofsson 

 

 

 

Eva Olofsson 

bitr. socialchef 
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§ 17 Dnr 2020/00123  

Gränsdragningslista - Vem ansvarar för vad i våra 
fastigheter 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

skicka det till tekniska nämnden.       

Bakgrund 

Tekniska nämnden har antagit en policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar. Av denna framkommer att nämnden ska ta fram 

riktlinjer. Gräsdragningslistan är sådan riktlinje och syftet är att precisera 

vad som ingår i hyran för kommunen interna hyresgäster. Förvaltningarna 

ska veta vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot hyresvärden 

(fastighetsavdelningen). 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen har gått igenom förslaget till riktlinje och konstaterar att 

tekniska nämnden anger att gräsdragningslistan är till för både hyresvärd och 

hyresgäst. Dokumentet är dock skriver endast utifrån hyresvärdens, tekniska 

nämndens perspektiv, vilket gör att gränsdragningslistan inte blir det stöd för 

hyresgästerna som tekniska nämnden anger att den ska vara.  

Inledningsvis anges syftet med gränsdragningslistan samt att senast 

reviderade version ska finnas på Falnet. Socialförvaltningen ställer sig 

frågande till att detta i praktiken innebär att tekniska nämnden kan ändra i 

gränsdragningslistan under ett pågående avtal och därmed ändra i 

förutsättningarna för hyresgästerna. Det innebär att de nämnder som hyr 

lokaler av tekniska nämnden kan få förändrade avtal på ett sätt som 

nämnderna inte får vid externa förhyrningar, där avtalet gäller. Det behöver 

anges hur ev ökade kostnader till följd av ändringar ska hanteras av 

nämnderna. 

Under avsnittet om ansvarsfördelning anges att hyresgästen tecknar avtal 

med hyresvärden. Kommunen kan dock inte teckna juridiskt bindande avtal 

mellan nämnderna, varför detta stycke behöver formuleras om och 

förtydligas.  

Det framgår också att hyresgästen omgående ska felanmäla brister i lokal 

eller fastigheter. Det framgår dock inte hur snabbt hyresgästen kan få brister 

åtgärdade. Om tidsangivelser ska anges bör de vara ömsesidiga och gälla 

förväntningar på båda parter. 

Rubriken om ekonomiskt tänkande är överflödig då den regleras av 

kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Om rubriken ända ska 
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användas bör texten ändras till ”arbetet utförs av rätt person, på rätt plats och 

i rätt tid” 

När det gäller sabotage, skada eller skadegörelse är socialnämnden 

tveksamma till att hyresgästen ska betala för inre och yttre sabotage under 

pågående verksamhet. För socialnämnden, som i många lokaler har 

verksamhet dygnet runt, skulle det innebära att nämnden alltid skulle vara 

ansvariga för yttre sabotage, även om det sker av utomstående personer. Det 

är rimligare att nämnderna är ansvariga för det som orsakas av 

verksamheten.  

De stycken som handlar om larm och passagesystem samt nycklar och 

passagekort behöver skrivas om då de är svåra att förstå och innehåller delar 

som behöver specificeras. Följdkostnader till följd av stöld, förlust eller 

förstörelse behöver t ex inte bli ett ansvar för hyresgästen, utan kan också bli 

en försäkringsfråga. 

När det gäller den samlade informationen om felanmälningar behöver även 

hyresgästen få tillgång till denna, för att kunna lära av ev misstag som leder 

till skador och på så sätt förändra i sin verksamhet så att mindre skador 

uppstår.  

Vad gäller verksamhetsservice konstaterar socialnämnden att förvaltningarna 

inte fått någon budget för detta samtidigt som fastighetsavdelningen lagt en 

nollbudget. Det innebär att kostnaden inte är upptagen någonstans i 

kommunens budget. Det strider mot de kommunala budgetreglerna. Det 

framgår att verksamhetsservice utförs i mån av tid, vilket i praktiken innebär 

att hyresgästen inte kan förvänta sig fastighetsservice. Det bör därför anges 

vem som är ytterst ansvarig för att verksamhetsservice i lokaler blir utfört. 

I listan på ansvarsfördelning står överst på alla sidor att hyresgästen är 

ansvarig vid utökning och nyanskaffning, men det kan knappast gälla alla 

delar i listan, t ex mark och tomt. Nämnden konstaterar även att listan är 

mycket detaljerad, men att vissa delar ändå saknas. Vissa saker står även på 

flera ställen i listan.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-12-16 

Ordförandebeslut 

Gränsdragningslista komplett 20201111   

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 
2020 och ansökan om statsbidrag för personligt ombud 
år 2021 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att skicka redovisningen och ansökan till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län        

Bakgrund 

Falköpings kommun har personligt ombud tillsammans med Vara kommun. 

Falköping är värdkommun verksamheten, som organisatoriskt finns inom 

socialpsykiatrin, avdelningen för funktionshinder. Det är fyra personer som 

arbetar som personligt ombud i de två kommunerna.  

 

År 2020 beviljades Falköping och Vara 1 610 552 kr i statsbidrag för 

verksamheten. Enligt redovisningen nådde verksamheten 83 personer, vilket 

är en minskning med 5 personer sedan 2019. Under året tillkom 38 nya 

brukare och 27 personer avslutades i verksamheten. 

 

Den ansökan som socialnämnden gör till länsstyrelsen för 2021 innebär en 

fortsatt verksamhet i samma omfattning som tidigare. För 2020 utgick 

statsbidrag med 402 638 kr per heltidstjänst. Vilka belopp som kommer att 

gälla för 2021 är ännu inte fastställt. Socialstyrelsen fastställer beloppen för 

statsbidragen, som sedan hanteras av Länsstyrelserna 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-01-07 

Ansökan om stadsbidrag för verksamhet med personligt ombud 

Redovisning – Stadsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 

personligt ombud       

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 

 

 

Eva Olofsson 

Biträdande socialchef 
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§ 19 Dnr 2020/00137  

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 
2020 och ansökan om statsbidrag för personligt ombud 
år 2021 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att skicka redovisningen och ansökan till 

Länsstyrelsen Västra Götalands län      

Bakgrund 

Falköpings kommun har personligt ombud tillsammans med Vara kommun. 

Falköping är värdkommun verksamheten, som organisatoriskt finns inom 

socialpsykiatrin, avdelningen för funktionshinder. Det är fyra personer som 

arbetar som personligt ombud i de två kommunerna.  

 

År 2020 beviljades Falköping och Vara 1 610 552 kr i statsbidrag för 

verksamheten. Enligt redovisningen nådde verksamheten 83 personer, vilket 

är en minskning med 5 personer sedan 2019. Under året tillkom 38 nya 

brukare och 27 personer avslutades i verksamheten. 

 

Den ansökan som socialnämnden gör till länsstyrelsen för 2021 innebär en 

fortsatt verksamhet i samma omfattning som tidigare. För 2020 utgick 

statsbidrag med 402 638 kr per heltidstjänst. Vilka belopp som kommer att 

gälla för 2021 är ännu inte fastställt. Socialstyrelsen fastställer beloppen för 

statsbidragen, som sedan hanteras av Länsstyrelserna.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteutlåtande, 2021-01-07 

- Ansökan om stadsbidrag för verksamhet med personligt ombud 

- Redovisning – Stadsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 

personligt ombud     

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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§ 18 Dnr 2021/00010  

Avskaffande av separat formulerad värdegrund för 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att från och med 2021-02-01 avskaffa den 

separat formulerade värdegrunden för Socialförvaltningen.      

Bakgrund 

En värdegrund står för ett stabilt system av utvalda gemensamma 

värderingar. Den 2 november 2008 antogs ett separat formulerat dokument 

som beskrev den värdegrund som önskades på socialförvaltningen. Denna 

värdegrund syftade till att utgöra en grund för arbetet. I framtagandet av 

värdegrunden var all personal på socialförvaltningen delaktig genom 

reflektion och samtal omkring en rad olika värdeord. Dessa samtal låg till 

grund för en gemensam värdegrund. 

Ett kommunövergripande arbete har gjorts kring framtagandet av en 

gemensam värdegrund för Falköpings kommun med syfte att ha en 

gemensam samsyn kring detta.    

”Det goda livet är kommunens vision om det hållbara samhället inom den 

sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. 

Ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer.  

Det goda livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva människor. 
Syftet med att arbeta med en gemensam värdegrund är att stärka hela 

kommunens arbete med att skapa Det goda livet i Falköping och målet är 

nöjda Falköpingsbor. 

(Ur det kommunövergripande dokumentet  

”Värdegrund, förväntningar och 5 åtaganden”) 

Förvaltningens bedömning 

I det kommunövergripande dokumentet som citeras ovan framkommer att 

det är mycket viktigt att arbeta med värdegrund då ett allt mer komplext 

samhälle växer fram. Alla medarbetare behöver ha en samsyn kring vad som 

anses vara ett professionellt och respektfullt förhållningssätt, då målet är att 

detta ska genomsyra allt som kommunen gör.   

En förutsättning för att få en samsyn kring kommunens uppdrag är en 

gemensam värdegrund. Flera punkter i socialförvaltningens värdegrund finns 

även i det kommunövergripande materialet. Den kommunövergripande 

värdegrunden är emellertid mer omfattande och mer beskrivande än 

socialförvaltningens värdegrund, vilket skapar en tydlighet i betydelsen av 

värdegrunden. Detta förenklar möjligheten att förstå innebörden av 

värdegrunden. Att det finns olika dokument som beskriver värdegrund skulle 

https://falnet.falkoping.se/download/18.6999ee17170760f508438dd/1583498115925/V%C3%A4rdegrund%20f%C3%B6rv%C3%A4ntningar%20och%205%20%C3%A5taganden.pdf
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kunna vara en potentiell källa till förvirring hos medarbetarna, då det finns 

risk att fokus läggs på annat än det som anses vara prioriterat utifrån ledning 

och styrning i kommunen.  

 

Den värdegrund som arbetades fram 2008 har inte reviderats och således inte 

genomgått samma utveckling som det kommunövergripande materialet. 

Dessutom finns delar av socialförvaltningens värdegrund även inbegripna i 

Socialtjänstlag (2001:453). Socialförvaltningens värdegrund tillför därmed 

inte ytterligare värde, eftersom de nationella kraven är tvingande att följa.  

 

Under hösten 2020 har socialförvaltningens värdegrund följts upp i 

socialförvaltningens ledningsgrupp. Med anledning av värdegrundsfrågor 

återfinns i såväl författningskrav som det kommunövergripande materialet 

kring värdegrund, ser inte verksamheten någon nytta av en separat 

formulerad värdegrund för enbart socialförvaltningen. Dokumentet har i 

utvecklingsarbetet förlorat sin relevans och får inte längre den verkan som 

avsågs när den togs fram. Därför görs bedömningen att socialförvaltningens 

värdegrund bör avskaffas.   

 

Beslutsunderlag 

- Granskning av socialförvaltningens värdegrund 

- Socialförvaltningens värdegrund 

- Falköpings kommuns värdegrund     

  

 

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            
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Granskning av socialförvaltningens värdegrund 

 

Socialförvaltningens värdegrund som togs fram 2008-02-11 har granskats. Sedan 

värdegrunden togs fram har den inte reviderats. Värdegrundsarbete i förvaltningen har 

successivt ersatts av framarbetat material kring den kommunövergripande 

värdegrunden.  

I tabellen nedan jämförs socialförvaltningens värdegrund med Socialtjänstlag 

(2001:453) och kommunens övergripande värdegrund. Bedömning görs att de delar 

som återfinns i socialförvaltningens värdegrund går att likställa med antingen nationella 

författningskrav och/eller den kommunala övergripande värdegrunden.  

Verksamheten inom socialförvaltningen ska följa nationella författningskrav och den 

övergripande värdegrunden för kommunen är framtagen för att stödja 

värdegrundsarbetet inom samtliga förvaltningar. Detta material är mer djupgående och 

omfattande än socialförvaltningens värdegrund. Socialförvaltningens värdegrund är 

därför överflödig.  

Del 1 – ”Vår personal” 

En stor del av socialförvaltningens värdegrund kan ersättas av Falköpings kommuns 

övergripande dokument ”Värdegrund och 5 åtaganden”. 

 

Socialförvaltningens 

värdegrund 

Författningskrav Falköping kommuns 

värdegrund 

Personal och chefer är 

kunniga och känner 

yrkesstolthet. 

14:2 SoL 

Var och en som 

fullgör uppgifter 

inom socialtjänsten 

eller vid Statens 

institutionsstyrelse 

ska medverka till att 

den verksamhet som 

bedrivs och de 

insatser som 

genomförs är av god 

kvalitet. 

 

” Därför behöver alla medarbetare ett 

professionellt och respektfullt 

förhållningssätt som genomsyrar allt 

vi gör” 

 

 

Personal och chefer är 

delaktiga, kan påverka sitt 

arbete och tar ansvar för sina 

arbetsuppgifter. 

 ” Du tar ansvar för att ditt schema 

utgår utifrån verksamhetens behov 

och har en dialog med Enhetschefen 

om behovet förändras.” 

https://falnet.falkoping.se/download/18.6999ee17170760f508438dd/1583498115925/V%C3%A4rdegrund%20f%C3%B6rv%C3%A4ntningar%20och%205%20%C3%A5taganden.pdf


 

 

Personal och chefer följer 

regler och arbetar för 

uppsatta mål inom sitt 

arbetsområde 

 ” Du tar ansvar för att ditt schema 

utgår utifrån verksamhetens behov 

och har en dialog med Enhetschefen 

om behovet förändras.” 

Personal och chefer bemöter 

varandra med hänsyn och 

respekt 

 ” Därför behöver alla medarbetare ett 

professionellt och respektfullt 

förhållningssätt som genomsyrar allt 

vi gör” 

Personal och chefer  bidrar 

till arbetsglädje, är en god 

arbetsmiljö för varandra så 

att det är lika roligt att gå till 

arbetet som att gå hem 

 ” Du är närvarande när du är i arbete 

och skiljer på att vara professionell, 

personlig och privat. (De 3 P´na). Du 

är en god företrädare för din 

arbetsplats och kommunen, både 

under arbetstid som på fritid” 

 

” Du bemöter och ser dina kollegor 

på ett respektfullt sätt och bidrar till 

en god arbetsmiljö.” 

 

” Du ska sträva efter en balans 

mellan arbete och fritid. - Du bidrar 

till en arbetsmiljö där man mår bra 

och får möjlighet att växa som 

medarbetare. - Du stöttar dina 

kollegor och signalerar till 

Enhetschefen om du och/eller dem 

behöver stöd.” 

 

Del 2 – ”Våra brukare” 

Verksamheten som bedrivs inom kommunen är till för Falköpingsborna. Benämningen 

”våra brukare” kan uppfattas som att brukarna finns till för verksamheten snarare än 

tvärt om. Dessutom kan det tolkas som att verksamheten har ett beslutsmandat över 

brukarna, vilket både strider mot författningskrav och även kan uppfattas kränkande av 

de Falköpingsbor som beviljats stöd och hjälp av förvaltningens verksamheter.  

 

Socialförvaltningens 

värdegrund 

Författningskrav Falköping kommuns 

värdegrund 

Brukarna och deras anhöriga 

möts av professionell 

personal som ger en god 

service, vård och behandling 

2:1 SoL 

Varje kommun svarar för 

socialtjänsten inom sitt 

område, och har det yttersta 

ansvaret för att enskilda får 

det stöd och den hjälp som de 

behöver. 

 

3:3 SoL 

Insatser inom socialtjänsten 

ska vara av god kvalitet.  

” Därför behöver alla 

medarbetare ett 

professionellt och 

respektfullt förhållningssätt 

som genomsyrar allt vi gör” 

 

” Du har ett medvetet 

bemötande som utgår från 

kunskap om den enskildes 

situation och möjliggör 

dialog på dennes villkor.” 



 

 

 

Brukarna upplever 

att personalen är 

trevlig, kunnig och 

har ett positivt 

förhållningssätt. 

3:1 SoL 

För utförande av uppgifter 

inom socialtjänsten ska det 

finnas personal med lämplig 

utbildning och erfarenhet. 

” Alla ska behandlas 

rättvist” 

”Våra relationer 

kännetecknas av öppenhet 

och ett gott bemötande” 

 

” Du kan tolka brukarens 

förväntningar och önskemål 

och tona ner egna behov och 

känslor.” 

Alla brukare känner sig 

sedda och lyssnade på. 

 

 ” Alla ska behandlas 

rättvist” 

”Våra relationer 

kännetecknas av öppenhet 

och ett gott bemötande” 

Brukarna ges möjlighet att 

leva ett meningsfullt och 

självständigt liv. 

 

Portalparagraf 1:1 SoL 

Samhällets socialtjänst skall 

på demokratins och 

solidaritetens grund främja 

människornas 

   - ekonomiska och sociala   

trygghet, 

   - jämlikhet i levnadsvillkor, 

   - aktiva deltagande i 

samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under 

hänsynstagande till 

människans ansvar för sin 

och andras sociala situation 

inriktas på att frigöra och 

utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas 

självbestämmanderätt och 

integritet. 

”Du stöttar brukaren i att 

använda sina egna resurser 

och styrkor samt erbjuder 

verktyg vilket kan främja 

personens egna 

ansträngningar för 

självständighet.” 

I kontakterna med 

socialförvaltningen känner 

brukarna delaktighet och 

förståelse för beslut, vård 

och behandling. 

 

Brukarna får tydlig 

information om 

verksamhet, 

kvalitetsgarantier och 

synpunktshantering 

Portalparagraf 1:1 SoL 

(se ovan) 

 

3:5 SoL 

Socialnämndens insatser för 

den enskilde ska utformas 

och genomföras tillsammans 

med honom eller henne och 

vid behov i samverkan med 

andra samhällsorgan och 

med organisationer och andra 

föreningar 

”Du har ett medvetet 

bemötande som utgår från 

kunskap om den enskildes 

situation och möjliggör 

dialog på dennes villkor.” 



 

 

 



 

Socialförvaltningen 

 

Maria Dahlén  SAS/Verksamhetsutvecklare   0515-88 50 36   maria.dahlen@falkoping.se  

Falköpings kommun   S:t Sigfridsgatan 9   521 81 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 212000-1744 

Avskaffande av separat formulerad värdegrund för 
Socialförvaltningen 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att från och med 2021-02-01 avskaffa den separat 

formulerade värdegrunden för Socialförvaltningen.        

 

Bakgrund 

En värdegrund står för ett stabilt system av utvalda gemensamma värderingar.  

Den 2 november 2008 antogs ett separat formulerat dokument som beskrev den 

värdegrund som önskades på socialförvaltningen. Denna värdegrund syftade till att 

utgöra en grund för arbetet. I framtagandet av värdegrunden var all personal på 

socialförvaltningen delaktig genom reflektion och samtal omkring en rad olika 

värdeord. Dessa samtal låg till grund för en gemensam värdegrund. 

Ett kommunövergripande arbete har gjorts kring framtagandet av en gemensam 

värdegrund för Falköpings kommun med syfte att ha en gemensam samsyn kring 

detta.  

”Det goda livet är kommunens vision om det hållbara samhället inom den 

sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. Ett 

samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer.  

Det goda livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva människor. 
Syftet med att arbeta med en gemensam värdegrund är att stärka hela 

kommunens arbete med att skapa Det goda livet i Falköping och målet är 

nöjda Falköpingsbor. 

(Ur det kommunövergripande dokumentet 

”Värdegrund, förväntningar och 5 åtaganden”) 

Förvaltningens bedömning 

I det kommunövergripande dokumentet som citeras ovan framkommer att det är 

mycket viktigt att arbeta med värdegrund då ett allt mer komplext samhälle växer 

fram. Alla medarbetare behöver ha en samsyn kring vad som anses vara ett 

professionellt och respektfullt förhållningssätt, då målet är att detta ska genomsyra allt 

som kommunen gör.   

En förutsättning för att få en samsyn kring kommunens uppdrag är en gemensam 

värdegrund. Flera punkter i socialförvaltningens värdegrund finns även i det 

kommunövergripande materialet. Den kommunövergripande värdegrunden är 

emellertid mer omfattande och mer beskrivande än socialförvaltningens värdegrund, 

vilket skapar en tydlighet i betydelsen av värdegrunden. Detta förenklar möjligheten 
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att förstå innebörden av värdegrunden. Att det finns olika dokument som beskriver 

värdegrund skulle kunna vara en potentiell källa till förvirring hos medarbetarna, då 

det finns risk att fokus läggs på annat än det som anses vara prioriterat utifrån ledning 

och styrning i kommunen.  

 

Den värdegrund som arbetades fram 2008 har inte reviderats och således inte 

genomgått samma utveckling som det kommunövergripande materialet. Dessutom 

finns delar av socialförvaltningens värdegrund även inbegripna i Socialtjänstlag 

(2001:453). Socialförvaltningens värdegrund tillför därmed inte ytterligare värde, 

eftersom de nationella kraven är tvingande att följa.  

 

Under hösten 2020 har socialförvaltningens värdegrund följts upp i 

socialförvaltningens ledningsgrupp. Med anledning av värdegrundsfrågor återfinns i 

såväl författningskrav som det kommunövergripande materialet kring värdegrund, ser 

inte verksamheten någon nytta av en separat formulerad värdegrund för enbart 

socialförvaltningen. Dokumentet har i utvecklingsarbetet förlorat sin relevans och får 

inte längre den verkan som avsågs när den togs fram. Därför görs bedömningen att 

socialförvaltningens värdegrund bör avskaffas.   

 

Bifogas: 

 Granskning av socialförvaltningens värdegrund 

 Socialförvaltningens värdegrund 

 Falköpings kommuns värdegrund 

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Socialnämnden 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Intranät och hemsida 

 

 

Maria Dahlén 

SAS/verksamhetsutvecklare 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VÅR VÄRDEGRUND 

Socialförvaltningen  

 

 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av Socialnämnden 2008-02-11 



Socialförvaltningens Värdegrund 

 

Varför har vi en värdegrund? 

Värdegrund står för ett stabilt system av 

utvalda gemensamma värderingar som ska 

finnas i socialförvaltningen i Falköping 

och som utgör en grund för arbetet. 

I framtagandet av värdegrunden har all 

personal i socialförvaltningen varit delaktig 

genom reflektion och samtal omkring en 

rad olika värdeord. Dessa samtal har sedan 

fokuserats och formats till en gemensam 

värdegrund.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vår personal 

Personal och chefer: 

 Är kunniga och känner yrkesstolthet. 

 Är delaktiga, kan påverka sitt arbete 

och tar ansvar för sina arbetsuppgifter. 

 Följer regler och arbetar för uppsatta 

mål inom sitt arbetsområde. 

 Bemöter varandra med hänsyn och 

respekt. 

 Bidrar till arbetsglädje, är en god 

arbetsmiljö för varandra så att det är 

lika roligt att gå till arbetet som att gå 

hem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Våra brukare 

 Brukarna och deras anhöriga möts av 

professionell personal som ger en god 

service, vård och behandling. 

 Brukarna upplever att personalen är 

trevlig, kunnig och har ett positivt 

förhållningssätt.  

 Alla brukare känner sig sedda och 

lyssnade på.  

 Brukarna ges möjlighet att leva ett 

meningsfullt och självständigt liv. 

 I kontakterna med socialförvaltningen 

känner brukarna delaktighet och 

förståelse för beslut, vård och 

behandling. 

 Brukarna får tydlig information om 

verksamhet, kvalitetsgarantier och 

synpunktshantering. 

 
 

 



 

 

 

Falköpings kommuns värdegrund 

Kommunens värdegrund är hämtat från intranätet Falnet och i nedanstående dokument 

”Värdegrund, förväntningar och 5 åtaganden”.  

  

https://falnet.falkoping.se/dokument--styrning/vardegrund.html
https://falnet.falkoping.se/download/18.6999ee17170760f508438dd/1583498115925/V%C3%A4rdegrund%20f%C3%B6rv%C3%A4ntningar%20och%205%20%C3%A5taganden.pdf
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Rapportering av personuppgiftsincidenter 

Förslag till beslut 

1.Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.    

Bakgrund 

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda de 

registrerades rättigheter genom att se att all personuppgiftsbehandlingen sker 

på ett korrekt sätt. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig och därmed 

ytterst ansvarig för behandlingen av personuppgifter och att uppgifterna 

behandlas på ett korrekt sätt och lagenligt inom förvaltningen. Det är därför 

alla personuppgiftsincidenter inom socialförvaltningen behöver anmälas till 

socialnämnden som personuppgiftsansvarig.           

Beslutet ska skickas till 

Akt 

 

 

 

Zahran Dabbagh 

 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-13 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 15 Dnr 2020/00116  

Socialnämndens internkontrollplan 2021 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden föreslås besluta att anta internkontrollplanen för 2021.       

Bakgrund 

Nämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom 

socialförvaltningen. I enlighet med Riktlinjerna för internkontroll ska 

kontrollplanen revideras årligen.  

Socialnämndens internkontrollplan (bilaga 1) 2021 innehåller sju kontroller 

där två är kommunövergripande och fem är socialnämndens egna kontroller.  

Nytt från och med 2021 är att de kommunövergripande kontrollerna kommer 

kontrolleras centralt av kommunledningsförvaltningen.  

Under 2020 har en genomgång av riskerna genomförts och uppdaterats med 

nya risker och de risker som inte längre är relevanta har tagits bort. För 

övrigt har arbetet med internkontrollen varit väldigt begränsat under 2020 på 

grund av covid-19. Detta med tanke på att många av våra verksamheter har 

haft hög arbetsbelastning och därmed inte kunnat prioritera detta arbete.  

Kommunövergripande kontroller 

1. Leverantörstrohet 

2. Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Socialförvaltningens kontroller 

3. Förhandsbedömningar (IFO) 

4. Förhandsbedömningar, orosanmälningar (IFO) 

5. Biståndsbedömning äldreboende (Bistånd) 

6. Personal som inte är delegeringsbar (HSL & Rehab) 

7. Granskning av antal skador och kostnader på förvaltningens bilar 

(Socialförvaltningen) 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2021       

  

Paragrafen skickas till  
Socialnämnden            



Internkontrollplan 

\\ad.falkoping.se\AnvData\HemPers\Carinabd\Documents\Ciceron\Internkontrollplan socialförvaltningen 2021 inkl tillägg Sidan (1) av (1)

Löp
nr Område: Rutinen/kontrollpunktens namn: Kort beskrivning av rutinen Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvarig  för kontrollen

1 Kommunövergrip
ande

Leverantörstrohet Inköp av varor och tjänster ska göras från 
korrekt avtalsleverantör

Risken att verksamheten gör inköp utanför 
tecknade avtal på grund av att styrande 
dokument inte är kända i organisationen, eller 
inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.

Kontrollera att inköp har gjorts enligt 
gällande leverantörsavtal

Kontroll av genomförda inköp Årsvis Inköpssamordnaren

2 Kommunövergrip
ande

Dataskyddsförordningen (GDPR) 
personuppgiftsbiträdesavtal Avtalet  
reglerar hur hantering av 
personuppgifter ska behandlas 
mellan parterna

Personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas Risken att kommunen inte har upprättat 
personuppgiftsbiträdesavtal på grund av 
bristande kännedom om dataskyddsförordningen 
kan leda till att personuppgifter inte behandlas på 
ett korrekt sätt

Kontrollera att 
personuppgiftsbiträdesavtal har 
upprättats med de parter som 
behandlar kommunens personuppgifter

Stickprov Löpande under året Dataskyddsombudet

3 IFO Förhandsbedömningar Alla barn ska få komma till tals i en 
förhandsbedömning

Risken att barn inte kommer till tals i 
förhandsbedömningar på grund av att 
handläggare inte bokar samtal med dem kan leda 
till att barnperspektivet ej beaktas och felaktiga 
bedömningar kring om en utredning bör öppnas 
eller ej

Kontrollera om barnet kommer till tals i 
förhandsbedömningar

Uppgifter om vilka 
förhandsbedömningar som 
genomförts tas fram av 
avdelningschef vid två tillfällen 
per år och ett visst antal väljs ut 
för kontroll

Två gånger per år SAS/Verksamhetsutvecklare

4 IFO Förhandsbedömningar Vid orosanmälan ska förhandsbedömning 
göras inom 14 dagar och 
skyddsbedömningar inom 24h

Risken att förhandsbedömningar och 
skyddsbedömningar inte genomförs på grund av 
brister i hantering och uppföljning kan leda till att 
barn som är i behov av stöd och hjälp inte får det

Kontrollera att förhandsbedömning och 
skyddsbedömning är gjord

Uppgifter om vilka 
orosanmälningar som kommit in 
tas fram av avdelningschef vid 
två tillfällen per år och ett visst 
antal väljs ut för kontroll

Två gånger per år SAS/Verksamhetsutvecklare

5 Bistånd Biståndsbedömning äldreboende Används bedömningsverktyget vid 
utredningar gällande ansökningar om 
äldreboendeplats

Risken att brukare med likvärdiga behov inte får 
samma rätt till insats på grund av att 
biståndshandläggare gör olika bedömningar kan 
leda till bristande rättssäkerhet 

Kontrollera om bedömningsverktyg 
används vid utredningar gällande 
ansökningar om äldreboendeplats

Uppgifter om vilka 
äldreboendeutredningar som 
genomförts tas fram av 
enhetschef vid ett tillfällen per 
år och ett visst antal väljs ut för 
kontroll

En gång per år SAS/Verksamhetsutvecklare

6 HSL & Rehab Personal som inte är delegeringsbar Anställs delegeringsbar personal Risken att omvårdnadspersonal inte kan få 
delegering på grund av bristande kompetens kan 
leda till konsekvenser för patienten

Kontrollera andel personal utan 
delegering

Samla in uppgifter från 
enhetschefer för 
omvårdnadspersonal inom 
äldreomsorgen

En gång per år SAS/Verksamhetsutvecklare

7 Social-
förvaltningen

Granskning av antal skador och 
kostnader på förvaltningens bilar

Hanteras bilarna varsamt av personalen Risken att personalen kör vårdslöst på grund av 
bristande kunskap om kommunens bilpolicy kan 
leda till person- och materiella skador

Kontrollera antalet skador och hur stora 
kostnader dessa medför

Uppgifter om antal skador och 
kostnader för 
socialförvaltningens bilar tas 
fram för en bestämd period 
under året

En gång per år Ekonom 
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Socialnämndens internkontrollplan 2021 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2021.        

Bakgrund 

Nämnden har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom 

socialförvaltningen. I enlighet med Riktlinjerna för internkontroll ska 

kontrollplanen revideras årligen.  

Socialnämndens internkontrollplan (bilaga 1) 2021 innehåller sju kontroller 

där två är kommunövergripande och fem är socialnämndens egna kontroller.  

Nytt från och med 2021 är att de kommunövergripande kontrollerna kommer 

kontrolleras centralt av kommunledningsförvaltningen.  

Under 2020 har en genomgång av riskerna genomförts och uppdaterats med 

nya risker och de risker som inte längre är relevanta har tagits bort. För 

övrigt har arbetet med internkontrollen varit väldigt begränsat under 2020 på 

grund av covid-19. Detta med tanke på att många av våra verksamheter har 

haft hög arbetsbelastning och därmed inte kunnat prioritera detta arbete.  

Kommunövergripande kontroller 

1. Leverantörstrohet 

2. Dataskyddsförordningen (GDPR) 

 

Socialförvaltningens kontroller 

 

3. Förhandsbedömningar (IFO) 

4. Förhandsbedömningar, orosanmälningar (IFO) 

5. Biståndsbedömning äldreboende (Bistånd) 

6. Personal som inte är delegeringsbar (HSL & Rehab) 

7. Granskning av antal skador och kostnader på förvaltningens bilar 

(Socialförvaltningen) 
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Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2021       

Beslutet ska skickas till 

Viktoria Jeising, ekonom 

Ekonomiavdelningen 

Revisionen 

Akt 

 

 

 

Viktoria Jeising 

Ekonom 
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Revisionsrapport från KPMG för yttrande gällande 
granskning av implementering av barnkonventionen 
som svensk lag 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden avger yttrandet till kommunrevisorerna.        

Bakgrund 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade 

område. Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten till nämnden för 

yttrande med följande frågeställningar:  

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser 

ni att genomföra?  

- Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?  

 

Revisionsrapporten pekar ut fem punkter som berör socialnämnden och som 

de anser bör ses över. Dessa redogörs för nedan och följs av förvaltningens 

fortsatta förslag på hantering: 

1. Socialnämnden bör säkerställa att befintlig rutin avseende 

tillämpning av checklistan efterlevs inom ramen för 

tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt individärenden.  

 

Förvaltningens bedömning och förslag: Socialförvaltningen har 

redogjort för var i lagstiftning och arbetsformer barnkonventionen 

finns inarbetad. Genom att följa dessa dokument, rutiner och 

arbetsformer är det förvaltningens uppfattning att socialnämnden 

efterlever barnkonventionen. Att införa ytterligare administrativa 

pålagor som en checklista för individärenden kommer, enligt 

förvaltningens bedömning, inte medföra annat än en utökning av 

administrativa inslag utan effekt på det som eftersträvas. 

Förvaltningens föreslår därför socialnämnden att lämna detta förslag 

utan åtgärd. 
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2. Vi rekommenderar att samtliga granskade nämnder tillämpar samt 

dokumenterar barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på 

delegation.  

 

Förvaltningens bedömning och förslag: Inom socialnämndens 

verksamhetsområde kommer under 2020 över 18.000 beslut fattas på 

delegation. Förvaltningen hänvisar till svaret som avges under punkt 

1. Förslaget skulle innebära en remarkabel utökning av de 

administrativa inslagen, återigen utan effekt på det som efterstävas. 

Genom att följa det arbete som redan beskrivits menar förvaltningen 

att socialnämnden efterlever barnkonventionen och föreslår därför 

nämnden att revisionens förslag lämnas utan åtgärd. 

 

3. Vi rekommenderar att socialnämnden utökar kontrollmålen inom 

ramen för internkontrollarbetet till att även omfatta 

genomförandeplanerna. 

 

Förvaltningens bedömning och förslag: Internkontrollplanen för 2021 

är fastställd av nämnden och förvaltningen föreslår därför att 

socialnämnden i beslut om 2022 års internkontroll inför en punkt om 

att granska hur barnkonventionen efterlevs vid upprättandet av 

genomförandeplaner. 

 

4. Vi rekommenderar att barnkonventionen beaktas i olika processer så 

som resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och 

taxor/avgifter. 

 

Förvaltningens bedömning och förslag: Vid framtagandet av 

processer för arbetet inom förvaltningen ska alltid tas in alla de 

principer som ska vara vägledande för arbetets utförande, i det här 

fallet barnkonventionen vars intentioner finns inarbetade i 

lagstiftning som berör enskilda personer.  

 

Avseende stöd och upprättade avtal till t ex föreningar inom 

nämndens verksamhetsområde ska den av förvaltningen upprättade 

checklistan användas och därmed kommer hänsyn till 

barnkonventionen tas vid beslut.  

 

När det kommer till budgetprocesser samt resursfördelning inom 

nämnden så utgår den från den av fullmäktige fastställda ramen. Inför 

varje års interna budgetarbete utförs dialoger med de olika 

verksamheterna kring det framtida behovet. Ett arbete som skall 

synliggöra hur kommunen och nämnden inför beslut i fullmäktige 

och därefter i nämnderna beaktat barnkonventionen bör utgå från det 

kommuncentrala budgetarbetet och förvaltningen föreslår därför att 

kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med 

förvaltningarna arbeta fram tillvägagångsätt kring hur 

barnkonventionens ska beaktas och synliggöras i budgetarbetet. 
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5. Vi rekommenderar att socialnämnden tillser att samtliga 

tjänstepersoner erhåller adekvat utbildning avseende 

barnkonventionen.  

 

Förvaltningens bedömning och förslag: Utbildningarna som var 

planerade ställdes in under vintern/våren 2020 på grund av att 

förvaltningens arbete fick ställas om och anpassas till hantering av 

covid-19. Utbildningarna ska dock genomföras och förvaltningens 

plan är att de ska kunna vara slutförda under 2021. 

 

Beslutsunderlag 
"[Lista de bilagor som utgör beslutsunderlag]"        

Beslutet ska skickas till 

Akt 

Kommunrevisionen 

Bitr.socialchef 

Verksamhetschefer 

 

 

 

 

Magnus Schedin 

Socialchef 
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§ 21 Dnr 2020/00121  

Revisionsrapport från KPMG för yttrande gällande 
granskning av implementering av barnkonventionen 
som svensk lag 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Socialnämnden avger yttrandet till kommunrevisorerna.       

Bakgrund 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade 

område. Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten till nämnden för 

yttrande med följande frågeställningar:  

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni 

att genomföra?  

- Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?  

 

Revisionsrapporten pekar ut fem punkter som berör socialnämnden och som 

de anser bör ses över. Dessa redogörs för nedan och följs av förvaltningens 

fortsatta förslag på hantering: 

1. Socialnämnden bör säkerställa att befintlig rutin avseende tillämpning av 

checklistan efterlevs inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i 

framförallt individärenden.  

Förvaltningens bedömning och förslag  

Socialförvaltningen har redogjort för var i lagstiftning och arbetsformer 

barnkonventionen finns inarbetad. Genom att följa dessa dokument, 

rutiner och arbetsformer är det förvaltningens uppfattning att 

socialnämnden efterlever barnkonventionen. Att införa ytterligare 

administrativa pålagor som en checklista för individärenden kommer, 

enligt förvaltningens bedömning, inte medföra annat än en utökning av 

administrativa inslag utan effekt på det som eftersträvas. Förvaltningens 

föreslår därför socialnämnden att lämna detta förslag utan åtgärd. 

2. Vi rekommenderar att samtliga granskade nämnder tillämpar samt 

dokumenterar barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på 

delegation.  

Förvaltningens bedömning och förslag 

Inom socialnämndens verksamhetsområde kommer under 2020 över 

18.000 beslut fattas på delegation. Förvaltningen hänvisar till svaret som 

avges under punkt 1. Förslaget skulle innebära en remarkabel utökning 

av de administrativa inslagen, återigen utan effekt på det som 
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eftersträvas. Genom att följa det arbete som redan beskrivits menar 

förvaltningen att socialnämnden efterlever barnkonventionen och föreslår 

därför nämnden att revisionens förslag lämnas utan åtgärd. 

3. Vi rekommenderar att socialnämnden utökar kontrollmålen inom ramen 

för internkontrollarbetet till att även omfatta genomförandeplanerna. 

Förvaltningens bedömning och förslag 

Internkontrollplanen för 2021 är fastställd av nämnden och förvaltningen 

föreslår därför att socialnämnden i beslut om 2022 års internkontroll 

inför en punkt om att granska hur barnkonventionen efterlevs vid 

upprättandet av genomförandeplaner. 

4. Vi rekommenderar att barnkonventionen beaktas i olika processer så som 

resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och 

taxor/avgifter. 

Förvaltningens bedömning och förslag 

Vid framtagandet av processer för arbetet inom förvaltningen ska alltid 

tas in alla de principer som ska vara vägledande för arbetets utförande, i 

det här fallet barnkonventionen vars intentioner finns inarbetade i 

lagstiftning som berör enskilda personer.  

Avseende stöd och upprättade avtal till t ex föreningar inom nämndens 

verksamhetsområde ska den av förvaltningen upprättade checklistan 

användas och därmed kommer hänsyn till barnkonventionen tas vid 

beslut.  

När det kommer till budgetprocesser samt resursfördelning inom 

nämnden så utgår den från den av fullmäktige fastställda ramen. Inför 

varje års interna budgetarbete utförs dialoger med de olika 

verksamheterna kring det framtida behovet. Ett arbete som skall 

synliggöra hur kommunen och nämnden inför beslut i fullmäktige och 

därefter i nämnderna beaktat barnkonventionen bör utgå från det 

kommuncentrala budgetarbetet och förvaltningen föreslår därför att 

kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med 

förvaltningarna arbeta fram tillvägagångsätt kring hur barnkonventionens 

ska beaktas och synliggöras i budgetarbetet. 

5. Vi rekommenderar att socialnämnden tillser att samtliga tjänstepersoner 

erhåller adekvat utbildning avseende barnkonventionen.  

Förvaltningens bedömning och förslag: Utbildningarna som var 

planerade ställdes in under vintern/våren 2020 på grund av att 

förvaltningens arbete fick ställas om och anpassas till hantering av covid-

19. Utbildningarna ska dock genomföras och förvaltningens plan är att 

de ska kunna vara slutförda under 2021. 
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- Missiv – Granskning av implementering av barnkonventionen som 
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1 Sammanfattning 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att granskad styrelse 
och nämnder har kommit olika långt avseende tillämpningen av barnkonventionen inom 
sina verksamheter. Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att 
kommunstyrelsen saknar målsättningar och konkreta arbetsformer som säkerställer att 
barnets bästa tas tillvara i arbets- och beslutsprocesser. Det finns även ett behov av att 
utbilda kommunstyrelsens ledamöter och tjänstepersoner avseende barnkonventionen. 
Vidare finns det även ett behov av att kommunstyrelsen stärker sin strategiska styrning 
och ledning gällande implementering av barnkonventionen inom nämnderna och att 
följa upp nämndernas insatser.  
Vi gör bedömningen att det i kultur- och fritidsnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsplaner och styrdokument 
överlag framgår ett barnperspektiv. Det finns även former för hur barnets bästa tas 
tillvara i arbetsprocesser. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har även 
utvecklat verktyg för att säkerställa barnrättsperspektivet i tjänsteskrivelserna inför 
nämndbeslut, i form av barnkonsekvensanalys och checklista. Motsvarande verktyg 
har däremot inte tillämpats inom kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.  
Vi bedömer således att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden bör 
tillämpa barnkonsekvensanalys inför nämndsbeslut samt att kommunstyrelsen och 
samtliga granskade nämnder bör tillämpa barnkonsekvensanalys inför beslut på 
delegation. 
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har säkerställt utbildning 
avseende barnkonventionen på både förvaltnings- och nämndsnivå. Det finns däremot 
ett behov av att säkerställa adekvat utbildning på förvaltningsnivå inom socialnämnden 
samt utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och kommunledningsförvaltningens 
tjänstepersoner. 
Slutligen bedömer vi att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning inom samtliga granskade nämnder. Vi har däremot 
identifierat ett behov av att kontrollmål med syfte på barnkonventionens tillämpning 
tillförs kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens internkontrollplaner utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetanalyser. Vi ser även ett behov av att socialnämnden utökar kontrollmålen 
till att även omfatta genomförandeplanerna.   
Utifrån vår granskning och iakttagelser bedömer vi att följande punkter bör ses över:  

- Kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och ledning avseende 
barnkonventionens implementering i syfte att skapa samstämmighet mellan 
nämnderna.  

- Kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning avseende nämndernas insatser 
gällande implementering av barnkonventionen samt huruvida insatta insatser 
har haft avsedd effekt.  
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- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför barnkonsekvensanalyser inom 
ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom de frågor som berör 
barn och unga, följt av dokumentation.    

- Vi rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden inför dokumenterade 
barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelserna inför beslut i styrelse/nämnd.  

- Socialnämnden bör säkerställa att befintlig rutin avseende tillämpning av 
checklistan efterlevs inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt 
individärenden.    

- Vi rekommenderar att samtliga granskade nämnder tillämpar samt 
dokumenterar barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på delegation. 

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden säkerställer efterlevnaden av barnkonventionen inom 
ramen för den interna kontrollen utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetsanalyser. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden utökar kontrollmålen inom ramen för 
internkontrollarbetet till att även omfatta genomförandeplanerna.   

- Vi rekommenderar att barnkonventionen beaktas i olika processer så som 
resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och taxor/avgifter.   

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att samtliga ledamöter och 
tjänstepersoner erhåller utbildning avseende barnkonventionen. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden tillser att samtliga tjänstepersoner 
erhåller adekvat utbildning avseende barnkonventionen.  
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2 Inledning  
KPMG har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
implementeringen av barnkonventionen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
2018 fattade riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i 
svensk lag fr.o.m. den 1 januari 2020. Som stöd för implementering av den nya lagen 
har Regeringskansliet gett Socialdepartementet i uppdrag att utforma en vägledning för 
hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av 
barnkonventionen. Vidare har regeringen tillsatt en utredning för att kartlägga hur 
svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Kartläggningen 
syftar till att ge stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens 
bestämmelser inom olika rättsområden. Utredaren ska där så är möjligt anlägga ett 
jämställdhets- respektive funktionshinderperspektiv. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma i vilken utsträckning kommunstyrelsen och berörda 
nämnder arbetar för att leva upp till de krav som anges i barnkonventionen avseende 
barnets rättigheter, med utgångspunkt i de fyra huvudprinciperna: 

- Artikel 2 (handlar om barns lika värde och rättigheter, ingen får diskrimineras) 
- Artikel 3 (anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 

som berör barnet) 
- Artikel 6 (understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling) 
- Artikel 12 (lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och ta dem 

beaktade i frågor som berör dem) 
Rapporten besvarar följande revisionsfrågor:  

- Finns kommunövergripande styrdokument och målsättningar som säkerställer 
barnkonventionens tillämpning? 

- Finns tydliga direktiv i styrdokumenten för att motverka och förebygga 
diskriminering samt främja likvärdiga villkor? 

- Finns målsättningar för att beslut och åtgärder ska utgå från barnet bästa? 
- Finns målsättningar för att stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande? 
- Finns arbetsformer för hur barnets bästa tas tillvara i arbets- och 

beslutsprocesser? 
- Har arbetsformerna utvecklats/förändrats för att stärka barns och ungas 

delaktighet och inflytande? 
- Används checklistor vid beslut för att säkra att barnrättsperspektivet 

tillgodoses? 
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- Hur arbetar socialnämnden med att införliva barnrättsperspektivet vid samtliga 
beslut och åtgärder som berör barn- och unga? 

- Har kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt genomfört en uppföljning 
om nämndernas insatser mot bakgrund av barnkonventionen samt huruvida 
insatta insatser har haft avsedd effekt? 

- Har utbildningsinsatser genomförts?  
- Vilka bedömningar görs av behov att utveckla barnrättsperspektivet i 

kommunen? (självskattning)  
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

- Barnkonventionen.  
- Tillämpbara interna regelverk och policys.  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudier av flerårsplan, verksamhetsplaner och interna kontrollplaner 
samt övriga för granskningen aktuella nämndsspecifika styrdokument.  

- Intervjuer med kommundirektör, kommunjurist, kultur- och fritidschef, 
ungdomsstrateg, skolchef, utvecklingsstrateg, socialchef, avdelningschef IFO 
samt ordförande för samtliga berörda nämnder.  

2.4 Lagstiftning 

2.4.1 Barnkonventionen 

2.4.1.1 Artikel 2 
- Barnkonventionens artikel 2 handlar om rätten att inte diskrimineras, vilket är en 

av konventionens grundprinciper. 
- Artikel 2 medför ett diskrimineringsförbud som innebär att staten ska verka för 

att skapa likvärdiga villkor för alla barn och unga under 18 år. Detta är dock inte 
att likställa vid identisk behandling. 

- Enligt FN:s barnrättskommitté behöver olikabehandling inte innebära 
diskriminering. I vissa fall kan positiv särbehandling krävas i syfte att skapa 
likvärdiga villkor. Det kan handla om större insatser för vissa grupper av barn, till 
exempel med utgångspunkt i åldersmässiga förutsättningar, eller ökade insatser 
för grupper av barn som befinner sig i utsatta situationer. 
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2.4.1.2 Artikel 3  
- I artikel 3 slås fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barn, en princip som ska vara vägledande vid tolkningen av 
konventionens övriga artiklar.  

- Ett sätt att i praktiken omsätta konventionens krav är att göra bedömningar och 
prövningar om vad som är barnets bästa inför planering och beslut.  

- En viktig del i bedömningarna är att lyssna och ta till sig av barnets egna åsikter. 

2.4.1.3 Artikel 6 
- Av barnkonventionens artikel 6 framgår att barn och unga har rätt till liv och 

utveckling.  
- Med utveckling avses inte enbart att barnet förbereds för vuxenlivet utan även 

att det tillförsäkras optimala förhållanden under barndomen.  
- I artikel 6 framgår att barnkonventionen har en helhetssyn på begreppet 

utveckling, vilket innebär att tillämpningen av konventionen måste ske i 
samverkan mellan olika aktörer.  

- Detta medför ett krav på samverkan mellan olika nämnder inom en kommun.   

2.4.1.4 Artikel 12  
- Av artikel 12 framgår barns rätt att komma till tals.  
- Artikeln ger barn och unga rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor och tydliggör 

barnet som subjekt med egen åsikt som ska respekteras.  
- Rätten att komma till tals avser både barn och ungas rätt till delaktighet och 

inflytande i frågor som rör dem samt barn och ungas rätt att framföra sina 
åsikter avseende alla beslut.  

- Det kan alltså både gälla frågor som berör barnet på ett personligt plan, som 
vårdnadsfrågor, och frågor gällande barn och ungdomar som grupp och deras 
rätt till inflytande över beslut i närmiljö- och samhällsfrågor.  

3 Resultat av granskningen 
3.1 Barnkonventionens implementering inom kommunstyrelsen 

3.1.1 Iakttagelser  

3.1.1.1 Kommunövergripande bakgrund 
Under 2019 beslöt kommunledningsgruppen att tillsätta en styrgrupp, bestående av 
ungdomsstrategen på kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidschef och 
kommunjuristen, kopplad till barnkonventionens implementering. Styrgruppen fick i 
uppdrag av kommunledningsgruppen att kartlägga hur nämnderna förberett sig inför att 
barnkonventionen skulle bli en del av svensk lag. Under hösten 2019 genomfördes 
således en nulägesanalys avseende kunskapsläget kring barnkonventionen.  
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Samtliga förvaltningar, förutom kommunledningsförvaltningen, genomförde 
nulägesanalysen. Kommunjuristen uppmärksammade enligt uppgift tidigt under hösten 
2019 att det inte hade genomförts en nulägesanalys för kommunledningsförvaltningen, 
utan att få något gehör. Enligt kommunjuristen kan avsaknaden av en nulägesanalys 
inom kommunledningsförvaltningen bero på en otydlighet i organisationen och att 
frågan inte har prioriterats. Kommunstyrelsens ordförande uppger att beslutet kring att 
inte delta i nulägesanalysen togs på tjänstemannanivå innan nuvarande 
kommundirektör tillträdde.  
Baserat på resultatet av nulägesanalysen framarbetades följande åtgärder:  

- Samordnad utbildningsinsats för alla chefer och andra nyckelfunktioner för att 
höja kunskapen om barns rättigheter och implementering av barnkonventionen.  

- Utbildningsinsatser inom respektive förvaltning kring hur barnkonventionen har 
påverkan på förvaltningsspecifika arbets- och beslutsprocesser. 

- Webbutbildning, utbildningsdagar eller motsvarande för alla medarbetare i 
kommunen. 

Kommunledningsgruppen beslutade däremot avvakta med kommungemensamma 
utbildningar och istället låta respektive förvaltning hantera utbildning och 
implementering av barnkonventionen. Av nulägesanalysen framgår att ansvaret för att 
barnkonventionen tillämpas och följs ligger på samtliga chefer, med kommunjuristen 
som stöd. Enligt kommundirektören finns det dock inget politiskt beslut bakom denna 
ansvarsfördelning. 

3.1.1.2 Kommunövergripande målsättningar beslutade av kommunfullmäktige  
I Falköping kommuns flerårsplan för 2020-20221 framgår fyra kommunövergripande 
målsättningar beslutade av fullmäktige:  

1. Ett socialt hållbart Falköping 
2. Ett attraktivare Falköping 
3. Ett näringsliv som utvecklas 
4. Kvaliteten inom verksamheterna ska öka 

Enligt kommundirektören finns inga målsättningar framarbetade på en 
kommunövergripande nivå som är direkt kopplade till barnkonventionen. 
Kommunstyrelsens ordförande lyfter dock att det inom begreppet ”Ett socialt hållbart 
Falköping” ryms barns rättigheter och barnkonventionen. Kommunstyrelsens 
ordförande understryker däremot att barnkonventionen inte är utpekat som ett specifikt 
intresseområde på en kommunövergripande nivå. 
Kommunen har upprättat en policy för mänskliga rättigheter som främjar jämlikhet och 
jämställdhet2. Av policyn framgår att ”Falköpings kommun tar sin utgångspunkt i FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen där grundtesen är att 
ett inkluderande och jämställt samhälle där de mänskliga rättigheterna beaktas är ett 

 
1 Antagen av KF 2019-11-25, § 176.  
2 Beslutad av KF 2018-06-25, § 108.  
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starkt samhälle”. Enligt kommunjuristen, placerad inom kommunledningsförvaltningen, 
var ambitionen med policyn att skapa ett samlat dokument avseende rättigheter. 
Policyn har enligt uppgift dock inte reviderats utifrån att barnkonventionen blev en del 
av svensk lag. Vid framarbetande av policyn fanns enligt kommunjuristen däremot en 
medvetenhet om att barnkonventionen skulle bli en del av svensk lag.  
 
I övrigt finns det inga kommunövergripande styrdokument riktade mot 
barnkonventionens tillämpning.   

3.1.1.3 Bedömning 
Av genomgång av kommunens flerårsplan för 2020-2022 kan vi konstatera att det inte 
finns några kommunövergripande målsättningar med direkt bäring på 
barnkonventionens tillämpning. Däremot gör vi bedömningen att barnrättsperspektivet 
rimligtvis bör rymmas inom målsättningen ”Ett socialt hållbart Falköping”. Denna 
koppling framgår dock inte i flerårsplanen. Vidare kan vi konstatera att det inte finns 
kommunövergripande målsättningar som har direkt koppling till att beslut och åtgärder 
ska utgå från barnets bästa samt stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande.   

3.1.1.4 Kommunstyrelsens målsättningar  
Av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020-20223 framgår avsaknaden av 
styrelsespecifika målsättningar med bäring på barnkonventionen. Enligt 
kommundirektören har kommunstyrelsen inte varit involverad i arbetet kring 
barnkonventionen och således finns inga målsättningar direkt kopplade till 
barnkonventionen på kommunstyrelsenivå. 

3.1.1.5 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det saknas målsättningar på kommunstyrelsenivå som 
säkerställer att beslut och åtgärder utgår från barnets bästa samt målsättningar för att 
stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande.  

3.1.1.6 Kommunledningsförvaltningens arbetsformer  
Kommunstyrelsens ordförande uppger att 2019 var ett turbulent år för 
kommunledningsförvaltningen utifrån maktskiftet och att den före detta 
kommundirektören lämnade sin tjänst. Kommunen har haft en tillförordnad 
kommundirektör fram tills att nuvarande kommundirektör tillträdde i maj 2020. På så vis 
saknas enligt kommundirektören konkreta arbetsformer för att säkerställa barnets 
bästa i arbets- och beslutsprocesser inom kommunstyrelsen.  
Kommunjuristens roll har varit att finnas som ett stöd för förvaltningarna vid specifika 
frågor vid genomförandet av nulägesanalysen. Enligt uppgift inkom dock få juridiska 
frågor, vilket kommunjuristen upplevde som problematiskt.  
Enligt kommunjuristen finns det utvecklingspotential inom 
kommunledningsförvaltningen avseende arbetsformer för att säkerställa att barnets 

 
3 Antagen av KS 2020-01-15, § 20.  
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bästa tas tillvara i arbets- och beslutsprocesser. Det finns enligt uppgift inget 
systematiskt tänk inom kommunledningsförvaltningen kring hur besluten som fattas 
påverkar barn och att barn får komma till tals. Kommunjuristen lyfter således behovet 
av en analys kring huruvida kommunstyrelsens beslut påverkar barn inför 
beslutsfattande, exempelvis inom ramen för tjänsteskrivelser. Kommunjuristen ser 
även behov av införandet av barnkonsekvensanalyser i större övergripande frågor, 
exempelvis i budgetprocessen.  

3.1.1.7 Bedömning 
Av genomförd granskning kan vi konstatera att det saknas konkreta arbetsformer inom 
kommunstyrelsen som säkerställer att barnets bästa tas tillvara i arbets- och 
beslutsprocesser. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför 
barnkonsekvensanalyser inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom 
de frågor som berör barn och unga.   

3.1.1.8 Utbildningsinsatser  
Enligt kommunstyrelsens ordförande har ledamöterna i kommunstyrelsen inte utbildats 
avseende barnkonventionen. Kommunjuristen har utifrån sin profession däremot tagit 
del av ett antal utbildningar, via bland annat Barnombudsmannen, Länsstyrelsen och 
Region Västra Götaland. Kommunjuristen har däremot inte fått i uppdrag att utbilda 
kommunstyrelsens ledamöter.  

3.1.1.9 Bedömning 
Vi kan konstatera att utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och 
kommunledningsförvaltningens samtliga tjänstepersoner avseende barnkonventionen 
inte har genomförts. Vi rekommenderar således att kommunstyrelsen säkerställer att 
samtliga ledamöter och tjänstepersoner erhåller utbildning avseende 
barnkonventionen.  

3.1.1.10 Uppföljning utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande uppger att antal nämnder är 
duktiga på att säkerställa barnrättsperspektivet, medan övriga nämnder inte är på 
samma nivå. Exempelvis uppges att nämnder så som barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämden och socialnämnden har lång erfarenhet av att arbeta med 
barnrättsperspektivet och att säkerställa detta perspektiv i sina beslutsprocesser. 
Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande uttrycker däremot att det finns 
en brist avseende uppföljning, hur väl förvaltningarna belyser det arbete som 
genomförs och utvärdering av huruvida rätt insatser genomförs. 
När kommundirektören tillträdde i sin roll upplevde denna att det fanns ett behov av att 
arbeta med kopplingen mellan kommunledningsförvaltningen och övriga förvaltningar 
utifrån ett flertal perspektiv. Kommundirektören har enligt uppgift fått i uppdrag att 
arbeta med att skapa en gemensam struktur i de kommunövergripande frågorna. 
Kommunledningsförvaltningen har exempelvis fått i uppdrag att se över 
ärendehanteringsprocessen och kommunledningsförvaltningen kommer enligt uppgift 
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ta ställning till huruvida barnrättsperspektivet bör utgöra en tvingande del i exempelvis 
tjänsteskrivelserna.    
Kommunstyrelsen har dock inte säkerställt att det finns en samstämmighet kring 
förvaltningarnas arbete avseende barnkonventionens implementering. Enligt 
kommundirektören finns vidare ett behov av att säkerställa kunskapen avseende 
lagens intentioner inom kommunens samtliga förvaltningar.  

3.1.1.11 Bedömning 
Vi kan konstatera att kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt inte har 
genomfört en uppföljning avseende nämndernas insatser mot bakgrund av 
barnkonventionen och huruvida insatta insatser har haft avsedd effekt. Däremot 
framgår en medvetenhet om att kommunstyrelsens strategiska styrning samt 
uppföljning av olika kommunövergripande frågor utgör ett utvecklingsområde. Vi ser 
positivt på att det vid tidpunkten för granskningen pågår ett utvecklingsarbete avseende 
den kommunövergripande ärendehanteringsprocessen.  
Således rekommenderar vi att kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och 
ledning avseende barnkonventionens implementering i syfte att skapa samstämmighet 
mellan nämnderna. Vidare anser vi att kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning 
avseende nämndernas insatser gällande implementering av barnkonventionen samt 
huruvida insatta insatser har haft avsedd effekt.    

3.2 Barnkonventionens implementering inom kultur- och 
fritidsnämnden 

3.2.1 Iakttagelser 

3.2.1.1 Målsättningar och styrdokument  
Av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020-20224 framgår nämndens 
strategi avseende ett innovativt arbetssätt för att uppnå fullmäktiges mål 4. Utifrån 
denna strategi framgår att ett ”Gemensamt fokusområde för förvaltningens 
kvalitetsarbete tas fram varje år utifrån behov. Det valda fokusområdet ligger till grund 
för kunskapshöjande insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar del av. Då 
barnkonventionen blir lag 2020 är detta det valda fokusområdet.” 
Kultur- och fritidsnämndens strategiska avdelning arbetar kommunövergripande i frågor 
kring inkludering, kultur samt ungas inflytande och delaktighet. Av avdelningens 
verksamhetsplan för 2020-20225 framgår ett antal indikatorer och insatser som har 
koppling till barn- och ungas delaktighet och inflytande, exempelvis:  

- Antal barn och unga som deltagit i dialoger/forum med tjänstepersoner och/eller 
politiker (indikator).  

- Antal initiativ till Unga tar ordet-potten (indikator). 

 
4 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2020-01-28, § 1.  
5 Framarbetad av ungdomsstrategen.  
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- Delta i utvecklingen av regional samverkan kring ungas inflytande och 
engagemang (insats). 

- Skapa fler tillfällen för unga och beslutsfattare att mötas (insats).  
- Skapa former för att göra barn och unga delaktiga i beslutsprocesser kring 

konstnärlig gestaltning i byggnader och utemiljöer (insats).  
- Skapa former för ungas delaktighet i det offentliga kulturutbudet (insats).  
- Stötta förvaltningar med implementering av Barnkonventionen (insats).  

 
I verksamhetsplanen 2020-2022 för avdelningen för öppen ungdomsverksamhet 
framgår att den öppna ungdomsverksamheten ”bedrivs tillsammans med barn och 
unga och strävar efter hög delaktighet och inflytande från målgruppen”. Av 
verksamhetsplanen framgår ambitionen att möjligheterna till delaktighet och inflytande 
ska öka. Vidare framgår indikatorer och insatser med koppling till delaktighet och 
inflytande, exempelvis: 

- Att mäta delaktighet och trygghet i verksamheten genom mötesplatsenkäten 
(indikator). 

- Samverkan med ungdomsstrategen för att öka ungas inflytande (insats).  
- Genom arbete med olika metoder och aktiviteter verka för delaktighet (insats).  

 
Kultur- och fritidschefen lyfter att förvaltningen har framarbetat en kulturstrategi6, med 
ett barn- och ungdomsfokus, och en tjänsteperson är anställd för att införliva de 
kulturstrategiska frågorna inom övriga förvaltningar. Förvaltningen har även 
framarbetat ett idrottspolitiskt program7 som förvaltningschefen uppger inte är ett lika 
levande dokument som kulturstrategin, men där barn och unga ändå synliggörs. Enligt 
kultur- och fritidschefen utgår styrdokumenten från FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter.  

3.2.1.2 Bedömning 
Vi bedömer att nämnden har målsättningar som till viss del säkerställer 
barnkonventionens tillämpning.  

3.2.1.3 Utbildningsinsatser  
I februari 2020 genomfördes en förvaltningsövergripande utbildningsdag för samtliga 
medarbetare avseende barnkonventionen. Även politikerna bjöds in till 
utbildningsdagen men deltagande var inte obligatoriskt. Totalt deltog 4 till 5 politiker. 
Ungdomsstrategen genomförde en dragning för kultur- och fritidsnämnden avseende 
barnkonventionen under våren 2020. Utifrån utbildningen fick ungdomsstrategen ett 
uppdrag att framarbeta ett förslag för hur nämnden skulle kunna arbeta vidare med att 
beakta barnkonventionen i nämndbesluten.   

 
6 Antagen av KF 2017-11-27, § 126.  
7 Antaget av KF 2015-03-30, § 28.  
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3.2.1.4 Bedömning 
Vi konstaterar att utbildning avseende barnkonventionen har genomförts både på 
förvaltnings- och nämndsnivå.  

3.2.1.5 Förvaltningens arbetsformer  
Under sommaren 2020 har ungdomsstrategen omvärldsbevakat hur andra kommuner 
arbetar och hur barnkonsekvensanalys som metod kan implementeras. 
Ungdomsstrategen presenterade i september 2020 en sådan modell för kultur- och 
fritididsnämndens arbetsutskott tillsammans med förslag på implementering av 
barnkonsekvensanalys. Enligt förslaget ska barnkonsekvensanalys genomföras i 
samband med alla ärenden som går till nämnden. Således omfattar det enbart 
nämndbeslut och inte beslut på delegation. Förslaget avseende införande av 
barnkonsekvensanalys i kultur- och fritidsnämndens beslut godkändes av nämnden 
2020-09-29 § 54.  
Rent konkret innebär barnkonsekvensanalysen att en rubrik införs i tjänsteskrivelserna 
avseende barnkonsekvensanalys som innehåller en beskrivning gällande i hur stor 
utsträckning barn påverkas av beslutet samt en analys kring vilka konsekvenser 
beslutet får för barn. Det har även framarbetats en stödmall för tjänstepersonerna för 
hur de ska framarbeta underlaget. Vilka delar som ska ingå i barnkonsekvensanalysen 
beror på i hur stor utsträckning barn påverkas av beslutet.  
Ambitionen är att följa upp arbetssättet under kommande år i syfte att utvärdera om det 
har lett till att nämnden tar hänsyn till barns rättigheter på ett bättre sätt och om beslut 
tas utifrån barnkonventionens intentioner. Enligt ungdomsstrategen utgör 
barnkonsekvensanalysen den konkreta skillnaden i arbets- och beslutsprocessen 
utifrån att barnkonventionen blivit del av svensk lag, vilket kommer leda till att samtliga 
handläggare tvingas att förstå vad barnkonventionen innehåller och utreda hur barns 
rättigheter förhåller sig till olika ärenden. 
Förslaget är enligt ungdomsstrategen utformat så att det ska kunna appliceras inom 
andra nämnder och ambitionen är att sprida metoden till andra nämnder. Samordning 
av barn och ungas inflytande i kommunen ligger enligt uppgift inom ramen för 
ungdomsstrategens roll.  
Under 2020 har ungdomsstrategen haft dialoger med förvaltningschefer avseende det 
stöd som erbjuds både genom ungdomsstratgen men även genom verksamheten 
”Unga Tar Ordet”, där de 11 unga kommunutvecklarna ingår, som kan bidra med 
ungdomsperspektivet i olika frågor. Kultur- och fritidsnämnden har även en 
ungdomspanel bestående av 85 unga som kan bjudas in till dialoger och bidra till 
verksamhetsutveckling.   
Ungdomsstrategen uppger att kultur- och fritidsförvaltningen har olika arbetsformer för 
att samla in ungas perspektiv, dels genom ovan nämnda forum för unga och elevråden 
på samtliga skolor, som samordnas av ungdomsstrategen, dels Lupp-enkäten. 
Ungdomsstrategen upplever således att det finns goda former för att inhämta ungas 
perspektiv men att resultatet skulle kunna användas i högre utsträckning. Resultatet av 
Lupp-enkäten presenteras dock för samtliga nämnder samt för en del ledningsgrupper 
och verksamheter.  
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Ovan nämnda forum och metoder avser dock ungas perspektiv snarare än barns 
perspektiv och ungdomsstrategen lyfter således att barnkonsekvensanalyser kan 
utgöra ett verktyg för att även fånga in barnets perspektiv. Ungdomsstrategen uttrycker 
behovet av att på ett tydligare sätt lyfta det goda arbete som utförs av förvaltningen i 
frågan. Barn är enligt ungdomsstrategen engagerade i flertalet verksamheter, 
exempelvis biblioteket, museet och badhuset.  
Den strategiska avdelningen har som nämnts ovan ett mål att under 2020 vara ett stöd 
för övriga nämnder som ska arbeta med implementering av barnkonventionen. 
Ungdomsstrategen upplever dock att detta är ett arbete som till viss del nedprioriterats, 
detta till stor del på grund av Corona. Dock har kultur- och fritidsförvaltningen enligt 
uppgift inte något formellt uppdrag att arbeta med barnkonventionen och inom ramen 
för ungdomsstrategens uppdrag avseende ungas inflytande ingår formellt enbart unga 
13 till 25.  

3.2.1.6 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns former för hur barnets bästa tas tillvara i 
arbetsprocesser. Implementeringen av barnkonsekvensanalyser som ett verktyg för att 
säkerställa barnrättsperspektivet i samtliga nämndbeslut inom ramen för 
tjänsteskrivelserna pågår. Vi gör bedömningen att införandet av barnkonsekvensanalys 
i tjänsteskrivelserna kommer att säkerställa att barnets bästa tas tillvara i arbets- och 
beslutsprocesser. Vi rekommenderar att barnkonsekvensanalys även införs inför beslut 
på delegation. Utöver detta pågår ett kontinuerligt arbete med att samla in barn och 
ungas perspektiv i olika frågor, exempelvis genom unga kommunutvecklare, Unga Tar 
Ordet, elevråd, ungdomspaneler och Lupp-enkäten.   

3.2.1.7 Uppföljning  
Enligt ungdomsstrategen är mänskliga rättighetsperspektivet inte nytt inom 
förvaltningens arbets- och beslutsprocesser och förvaltningen är van att arbeta med 
exempelvis att kommunens medborgare har rätt till alla insatser som förvaltningen 
erbjuder, till meningsfull fritid, upplevelser och kulturupplevelser i skolan. 
Ungdomsstrategen gör således bedömningen att förvaltningen ligger bra till avseende 
arbetet med barn- och unga. Vidare bedömer ungdomsstrategen att förvaltningen är på 
god väg avseende den formella hanteringen av barnkonventionen genom införandet av 
barnkonsekvensanalyser. Ungdomsstrategen upplever redan en annan medvetenhet 
från politikens sida sedan förvaltningen började förbereda inför införandet av 
barnkonsekvensanalyser.  
Förvaltningschefen lyfter i att årliga ärenden, som avser exempelvis bidrag, avgifter 
och taxor, kan förvaltningen bli bättre på att analysera hur tilldelandet av 
föreningsbidrag påverkar barn och unga och ser en möjlighet att applicera 
barnkonsekvensanalyserna även på denna process. 
Uppföljning av efterlevnaden av barnkonventionens ingår enligt ungdomsstrategen inte 
i kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan. Eftersom barn och unga är en 
prioriterad målgrupp i kultur- och fritidsnämndens verksamheter lyfts enligt uppgift 
barnperspektivet och genomförda insatser däremot upp i uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsplan. Utöver detta lyfter kultur- och fritidschefen att 
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tjänstepersonerna genomför uppföljning av specifika aktiviteter och tar fram statistik, 
exempelvis avseende antal träffytor gentemot barn och antal dialoger med barn och 
unga. Vidare använder kultur- och fritidsförvaltningen ett kvalitetssystem inom öppen 
ungdomsverksamhet som inkluderar både grupp- och dagsuppföljningar samt 
mötesplatsenkäter. Uppföljning av den dagliga verksamheten avseende lovaktiviteterna 
genomförs både dagligen och efter perioden.  

3.2.1.8 Bedömning 
Vi bedömer att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till barnkonventionens 
tillämpning. Vi rekommenderar däremot att kontrollmål med syfte på 
barnkonventionens tillämpning tillförs nämndens internkontrollplan utifrån genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys.  

3.3 Barnkonventionens implementering inom barn- och 
utbildningsnämnden 

3.3.1 Iakttagelser 

3.3.1.1 Målsättningar och styrdokument  
Av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2020-2022 framgår nämndens 
delmål avseende att ”Alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga”. 
Exempel på indikatorer kopplat till nämndmålet är exempelvis ”Andel elever i 
grundskolans år 5 och 8 som upplever att de har inflytande över sina egna möjligheter 
till utveckling och lärande”. Skolchefen förmedlar upplevelsen att barn- och 
utbildningsnämnden alltid har ett barnrättsperspektiv vid framarbetande av 
nämndspecifika målsättningar och läroplansmål eftersom Skollagen genomsyras av 
barnkonventionen. 
Enligt skolchefen har inga nya styrdokument utarbetats utifrån att barnkonventionen 
blivit del av svensk lag. Enligt uppgift har förvaltningen inte omarbetat styrdokumenten 
utifrån att barnkonventionen blivit svensk lag utan kommer vid revidering av respektive 
styrdokument säkerställa att barnkonventionen beaktas. 

3.3.1.2 Bedömning 
Vi gör bedömningen att barn- och utbildningsnämnden har upprättat delmål som har 
bäring på barnkonventionens tillämpning. Vidare ställer Skollagen tydliga krav 
avseende beaktande av barnrätten. Således bedömer vi att det utifrån Skollagen finns 
krav och målsättningar avseende barnens rättigheter som nämnden har att uppfylla.  

3.3.1.3 Förvaltningens arbetsformer  
Barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg ingår i en 
kompetensutvecklingsgrupp för barn- och utbildningsnämndens övergripande frågor. 
Kompetensutvecklingsgruppen har inför våren 2020 tagit fram ett förslag för att 
nämnden skulle kunna påbörja arbetet kring implementering av barnkonventionen. 
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Enligt skolchefen innebär förslaget i stort att följa SKR8:s utbildningsserie vid samtliga 
nämndssammanträden under ett år, vilket inkluderar en film och efterföljande 
diskussioner. Utbildningsserien har även använts parallellt vid stormöte/APT med 
rektorerna. Ambitionen är vidare att rektorerna ska introducera utbildningsserien inom 
respektive verksamhet så att kunskapen genomsyrar hela organisationen.  
Enligt ordförande i barn- och utbildningsnämnden har årets budgetdiskussion präglats 
av barnkonventionen och nämnden har enligt uppgift tagit ett beslut avseende 
skolskjuts och barnens säkerhet på vägarna med hänsyn till att barnkonventionen blivit 
svensk lag. Utvecklingsstrategen upplever att nämndsledamöterna hittills har fått en 
bättre medvetenhet kring vad lagen innebär och vad som åligger 
nämnden/förvaltningen samt att nämnden efterfrågar ett barnperspektiv i högre 
utsträckning än tidigare.  
Enligt skolchefen utgår förvaltningen från Skollagen vid varje riskbedömning och beslut 
och på så vis säkerställs barnperspektivet i tjänsteskrivelserna. Däremot genomförs 
och dokumenteras inte regelrätta barnkonsekvensanalyser inom ramen för 
tjänsteskrivelserna.  
Barn- och utbildningsförvaltningens kompetensutvecklingsgrupp, som består av 
representanter från grundskolan, förskolan, gymnasieskolan och elevhälsan, har 
däremot framarbetat en checklista utifrån SKR:s tillämpningsnycklar för att följa upp 
barnrättsarbetet i verksamheten. Checklistan uppges utgöra ett stöd för rektorer i 
kartläggningsarbetet på förskolor och skolor och utgöra ett verktyg för att säkerställa att 
verksamheterna följer lagstiftningen. Kartläggningen ska enligt uppgift integreras i det 
ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. Exempel på punkter från checklistan är ”Det 
finns former för barnets delaktighet” och ”Flickor och pojkar behandlas likvärdigt”. 
Vidare har en kompletterande checklista tagits fram utifrån SKR:s tillämpningsnycklar 
för personal inom barn- och elevhälsans medicinska insatser. Exempel på en punkt 
från checklistan är ”Barnets rättigheter problematiseras i förhållande till 
vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter”.  

3.3.1.4 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns former för hur barnets bästa tas tillvara i 
arbetsprocesser. Däremot genomförs eller dokumenteras inte formella 
barnkonsekvensanalyser inför nämndbeslut inom ramen för tjänsteskrivelserna. 
Således rekommenderar vi att barn- och utbildningsnämnden inför 
barnkonsekvensanalyser.  

3.3.1.5 Utbildningsinsatser  
Utvecklingsstrategen har varit sammanhållande gällande utbildning av nämnden under 
våren 2020. Förvaltningsledningen har hållit i utbildningen av rektorerna i samband 
med APT och rektorerna har ansvarat för utbildning av medarbetarna på respektive 
skola/förskola.  

 
8 Sveriges Kommuner och Regioner. 
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Det finns ett krav på medarbetarna att genomgå rektorsutbildningen inom två år efter 
att ha tillträtt en tjänst som rektor. Rektorsutbildningen utgör enligt skolchefen en 
befattningsutbildning som garanterar att rektorerna är införstådda med de lagar och 
regler som gäller inom skolverksamheten och barnkonventionen är en del av detta. 
Vidare är det enligt skolchefen av vikt att aktuella lagar och regler (däribland 
barnkonventionen) utgör en del av introduktionen för nya medarbetare. Förvaltningen 
har således framarbetat en grundutbildning för nya medarbetare, inom vilka aktuella 
lagar och regler berörs. 

3.3.1.6 Bedömning 
Vi konstaterar att utbildning avseende barnkonventionen har genomförts både på 
förvaltnings- och nämndnivå.  

3.3.1.7 Uppföljning 
Utvecklingsstrategen gör bedömningen att förvaltningen har initierat arbetet kring 
implementering av barnkonventionen och befinner sig vid tidpunkten för granskningen i 
implementeringsfasen för att integrera barnkonventionen som en naturlig del i samtliga 
processer. Dock uppges elevernas upplevelse av inflytande och delaktighet utgöra en 
utmaning eftersom de inte alltid är medvetna om hur de kan vara delaktiga och inom 
vilka områden de kan få inflytande. Skolchefen lyfter även att det finns ett behov av att 
gentemot eleverna förtydliga att elevinflytande avser inflytande och inte bestämmande. 
Förvaltningen genomför enkäter för att mäta elevernas upplevelse av inflytande, men 
det finns enligt uppgift ett behov av att ta tillvara på resultatet på ett annat sätt.  
Förvaltningen utgår enligt uppgift från det ordinarie kvalitetsarbetet i uppföljning av 
arbetet kring barnkonventionen. Uppföljning av barnkonventionens implementering har 
således främst integrerats i det ordinarie kvalitetsarbetet genom ovan nämnda 
checklistor. Barnkonventionens tillämpning ingår enligt uppgift inte i barn- och 
utbildningsnämndens interna kontrollplan. Enligt ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden får nämnden dock regelbunden redovisning från verksamheten 
och nämnden ställer vid dessa tillfällen kontrollfrågor kring barnkonventionen.   

3.3.1.8 Bedömning 
Vi bedömer att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till barnkonventionens 
tillämpning. Vi rekommenderar däremot att kontrollmål med syfte på 
barnkonventionens tillämpning tillförs nämndens internkontrollplan utifrån genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys. 
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3.4 Barnkonventionens implementering inom socialnämnden 

3.4.1 Iakttagelser 

3.4.1.1 Målsättningar och styrdokument  
Av socialnämndens verksamhetsplan för 2020-20229 framgår att nämnden fokuserar 
på förebyggande insatser för barn och unga samt att lyfta fram barnperspektivet i 
verksamheterna. För att uppnå detta kommer under 2020 bland annat arbetet med 
barn till separerade föräldrar att utvecklas genom att erbjuda föräldrar i familjerättsliga 
konflikter gruppverksamhet, i syftet är att synliggöra barnets behov i konflikten. Vidare 
kommer den så kallade ”barnförhörsmodellen” att implementeras i verksamheten, 
vilken är en modell som syftar till att bättre ta emot barn som blivit förhörda av polis när 
brott begåtts mot dem. Kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet inom den sociala 
barnavården framgår att utredningar fortsatt genomförs enligt arbetssättet Barns Behov 
i Centrum (BBIC), vilket stärker barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. 
Enligt socialchefen finns det inga nämndspecifika målsättningar direkt knutna till 
barnkonventionen, men de nämndsspecifika målsättningarna bygger enligt uppgift på 
barnkonventionens innebörd avseende tillvaratagande av barns röster och att göra 
barnen mer synliga i socialtjänstens insatser. Nämndens inställning är enligt 
socialchefen ”att de nämndspecifika målsättningarna aldrig är direkt kopplade till 
specifik lagstiftning, eftersom att uppnå en lagstiftning inte kan utgöra ett mål utan 
snarare ett kontinuerligt arbete”.  
Avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen (IFO) anser att barns uppväxtvillkor 
ingår inom den kommunövergripande målsättningen kring ett socialt hållbart Falköping. 
Däremot uppges kopplingen till barnkonventionen inte vara specifikt uttalad i 
socialnämndens nämndspecifika mål. Av IFO:s verksamhetsplan för 2020 framgår 
däremot att uppföljning av aktiviteter ska fokusera på barnperspektivet i nämndens 
verksamheter. Bland övriga planerade aktiviteter för 2020 framgår ”Implementering av 
barnkonventionen genom webbföreläsningar och särskilda barndagar under våren för 
samtlig personal”.  
Enligt avdelningschefen för IFO har inget specifikt styrdokument framarbetats utifrån att 
barnkonventionen blev en del av svensk lag. Avdelningschefen uppger däremot att 
barnkonventionens perspektiv till stora delar är införlivade i den lagstiftning som 
förvaltningen arbetar enligt dagligen, det vill säga Socialtjänstlagen (SoL), Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om särskilt stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), och är levande i allt arbete som utförs inom 
förvaltningen.   
Socialchefen instämmer i att inga styrdokument har specifikt framarbetats utifrån att 
barnkonventionen blivit svensk lag utan perspektivet har snarare integrerats i befintliga 
processer, vilket enligt socialchefen utgör socialtjänstens arbetssätt oavsett vilken 
lagstiftning det gäller. Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare, första linjens chefer 
och avdelningschefer har enligt uppgift tillsammans arbetat för att säkerställa 

 
9 Antagen av socialnämnden 2020-01-22, § 11. 
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barnkonventionen i befintliga rutiner och styrdokument. Arbetet har framförallt skett 
inom IFO. Förvaltningen har enligt uppgift arbetat med processkartor, ledningssystem, 
rutiner och checklistor kring hur hembesök, förhandsbedömning, skyddsbedömning, 
barnavårdutredning, familjerättsutredning osv. ska genomföras för att säkerställa 
barnperspektivet.  
 
Avseende SOSFS 2011:910 använder förvaltningen sig av ett digitalt ledningssystem 
på intranätet som samtlig personal kan nå. Nedan framgår ett utdrag ur 
kvalitetsledningssystemet.  
 

 
Vi har tagit del av ett antal stöddokument som används inom ramen för IFO:s 
handläggning, bland annat socialförvaltningens rutin för barnavårdsutredning11. Av 
rutinen framgår att utredningsplanen upprättas i enlighet med BBiC. Vidare framgår 
övergripande rutiner kring barnsamtal, exempelvis vikten av att barnet får möjlighet att 
komma till tals. Vi har även tagit del av förvaltningens rutin avseende hembesök12, av 
vilken det framgår att eftersom samtal och möten ska utformas så att barnet ges goda 
förutsättningar att framföra sina åsikter kan det efter önskemål bli aktuellt att 
genomföra samtalen i familjens hem. Vidare arbetar socialförvaltningen utifrån en rutin 
avseende arbetsmodellen ”Efter Barnförhöret”13 som syftar till att ge stöd och 
information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Arbetsmodellen 
bygger på ett barnperspektiv och skyddstänk för barnet och syftar bland annat till att 
barn får information om rätten att skyddas mot våld och att få komma till tals. Av rutinen 

 
10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
11 Upprättad 2018-11-23 av EC barn och ungdom (IFO).  
12 Upprättad 2019-07-09, senast reviderad 2019-02-27.  
13 Upprättad 2019-12-06 av EC för verkställighet och myndighet barn och unga.  



 

 19 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Falköpings kommuns revisorer 
 Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk lag 
 
 2020-11-12 

för samtal med familj inom ramen för förhandsbedömning14 framgår vikten av att alltid 
informera barnet om vad mötet kommer handla om.   

3.4.1.2 Bedömning 
Vi bedömer att socialnämnden har utformat riktlinjer och rutiner med hänsyn till 
barnrättsperspektivet. Vidare är barnrättsperspektivet integrerat i den nationella 
lagstiftningen som socialnämnden är ålagd att efterleva. 

3.4.1.3 Förvaltningens arbetsformer  
Inom socialförvaltningen är det framförallt IFO som arbetar mot barn och unga. Det 
handlar både om utredningar och insatser avseende barns skydd, men även indirekt 
genom barn som anhöriga till personer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa 
och barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd. Avdelningschefen för IFO upplever att 
barnperspektivet blev tydligare i arbets- och beslutsprocesser när förvaltningen för 
cirka tio år sedan började arbeta med BBIC. BBIC utgör enligt avdelningschefen en 
påminnelse om att barns röst ska höras och ett stöd eftersom systemet tvingar 
handläggarna att dokumentera anledningen till att dialog inte har genomförts med 
barnet. På så vis anser avdelningschefen att införandet av BBIC har säkerställt 
barnperspektivet redan innan barnkonventionen blev lag.  
Avseende kravet att barnet ska informeras i alla steg i BBIC-dokumentationen uppger 
avdelningschefen att IFO har kommit långt. Två till tre mottagningssekreterare träffar 
barnet inom ramen för en förhandsbedömning och informerar barnet om anledningen 
till mötet och vem som kommer få ta del av det barnet berättar. IFO använder sig av 
informationsmaterial framtaget av Barnombudsmannen som lämnas ut till barnen. 
Utmaningen ligger enligt uppgift i att löpande under en utredning delge barnet 
information, eftersom det är många kontakter som tas och det är svårt att veta hur 
informationen ska lämnas. Detta utgör enligt uppgift ett utvecklingsområde. 
Avdelningschefen uttrycker att när utredningen är klar är ambitionen att det hålls ett så 
kallat avslutningsmöte med barnet för att förklara resultatet av utredningen, så att 
barnet får ta del av informationen från en handläggare istället för en förälder. I 
avstämning med ansvarig enhetschef framgår dock att avslutningsmöte inte 
förekommer regelmässigt.  
Avseende kravet i BBIC att barnets/den unges uppfattning om insatsen i 
genomförandeplanen ska tas i beaktan uppger avdelningschefen att IFO arbetar i 
högre utsträckning med barnets delaktighet avseende insatser än med barnets 
delaktighet i utredningen. Detta eftersom det enligt uppgift är lättare att arbeta med 
barnets delaktighet under processen då IFO formulerar vilka insatser barnet ska få. 
Dessutom ska barnet och föräldrarna skriva under genomförandeplanen. I en utredning 
råder det däremot enligt uppgift ofta fler oklarheter, vilket gör det svårare att återkoppla 
till barnet innan utredningen är färdigställd.   
Avdelningschefen för IFO har framarbetat en checklista för att säkerställa 
barnrättsperspektivet i nämndbesluten. Avdelningschefen har i framarbetandet av 
checklistan utgått från principerna i barnkonventionen samt SKR, Socialstyrelsens och 

 
14 Upprättad 2019-03-12.  
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Barnombudsmannens skrivelser, i syfte att skapa ett dokument som är lättillgängligt för 
en lekman. Enligt socialchefen ingår checklistan i tjänsteskrivelserna när en bedömning 
har gjorts att checklistans frågor behöver beaktas inför nämndens ställningstagande. 
Enligt uppgift har checklistan däremot inte tillämpats i ett allmänt ärende i 
socialnämnden eller i ett individärende i nämndens arbetsutskott sedan checklistan 
framarbetades. Socialchefen uppger däremot att checklistan framöver ska bifogas ifylld 
inför samtliga ärenden så att det framgår att tjänstepersonerna aktivt tagit ställning till 
om frågor rörande barnkonventionen bör beaktas inför nämndbeslutet.  
 

3.4.1.4 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns former för hur barnets bästa tas tillvara i 
arbetsprocesser. En checklista för att säkerställa barnrättsperspektiven i 
nämndbesluten har framarbetats dock har checklistan inte använts inför 
nämndbesluten. Vi rekommenderar således att socialnämnden säkerställer att 
checklistan används inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt 
individärenden.   

3.4.1.5 Utbildningsinsatser  
Planen inför 2020 var att genomföra två workshopbaserade utbildningsdagar avseende 
barnrätt, men de har blivit inställda på grund av Corona. Vid tidpunkten för 
granskningen är planen att respektive enhet ska arbeta med frågan separat. Däremot 
har IFO:s medarbetare fått ta del av presentationen som genomfördes för nämnden i 
samband med introduktionen av checklistan. Avdelningschefen för IFO har genomgått 
SKR:s utbildning men gjort bedömningen att utbildningen inte är tillräckligt konkret för 
att gynna IFO:s medarbetare. IFO:s medarbetare efterfrågar enligt uppgift en utbildning 
som berör hur barn konkret kan göras delaktiga i en utredning och hur dialog kan föras 
med barn. På så vis utgör utbildning enligt uppgift ett framtida utvecklingsområde.  
Förste socialsekreterare och socialförvaltningens jurist har genomgått en 
webbutbildning avseende barnkonventionen. I övrigt har avdelningschefen för IFO 
informerat nämnden avseende grundpelarna i barnkonventionen och introducerat 
checklistan under januari 202015.      

3.4.1.6 Bedömning 
Vi konstaterar att utbildning avseende barnkonventionen har genomförts på 
nämndnivå. Vi rekommenderar däremot socialnämnden att säkerställa utbildning av 
medarbetarna inom socialförvaltningen.  

3.4.1.7 Uppföljning 
Socialchefen gör bedömningen att socialförvaltningen kommit långt i implementeringen 
av barnkonventionen och att det finns en tydlig medvetenhet hos handläggarna och 
första linjens chefer.  

 
15 § 18. 
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Förvaltningen har under 2020 inom ramen för internkontrollarbetet genomfört kontroller 
av hur många barn som kommer till tals i en förhandsbedömning. Två gånger per år 
genomför IFO ett slumpmässigt stickprov på 10 förhandsbedömningar som skickas till 
kvalitetsutvecklaren som kontrollerar huruvida barnet har kommit till tals. Om barnet 
inte kommit till tals kontrolleras om en giltig anledning har specificerats. Sedan skickas 
underlaget till avdelningschefen som rapporterar vidare till arbetsgrupperna.  
Av stickprovet genomfört i maj 2019 framgår att i 50 % av förhandsbedömningarna 
kommer barnet till tals. Av stickprovet genomfört i november 2019 framgår att i två av 
tio förhandsbedömningar har barnet kommit till tals. I åtta fall har barnet inte kommit till 
tals inom ramen för förhandsbedömningen, varav det i sju fall funnits kända och 
relevanta anledningar till att barnet inte kunde komma till tals. Utifrån resultatet för 
2019 gjorde avdelningschefen bedömningen att kontrollerna skulle fortsätta även under 
2020. 

3.4.1.8 Bedömning 
Vi bedömer att det sker en uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning. Vi rekommenderar däremot socialnämnden att utöka 
kontrollmålen till att även omfatta genomförandeplanerna.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att granskad styrelse 
och nämnder har kommit olika långt avseende tillämpningen av barnkonventionen inom 
sina verksamheter. Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att 
kommunstyrelsen saknar målsättningar och konkreta arbetsformer som säkerställer att 
barnets bästa tas tillvara i arbets- och beslutsprocesser. Det finns även ett behov av att 
utbilda kommunstyrelsens ledamöter och tjänstepersoner avseende barnkonventionen. 
Vidare finns det även ett behov av att kommunstyrelsen stärker sin strategiska styrning 
och ledning gällande implementering av barnkonventionen inom nämnderna och att 
följa upp nämndernas insatser.  
Vi gör bedömningen att det i kultur- och fritidsnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsplaner och styrdokument 
överlag framgår ett barnperspektiv. Det finns även former för hur barnets bästa tas 
tillvara i arbetsprocesser. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har även 
utvecklat verktyg för att säkerställa barnrättsperspektivet i tjänsteskrivelserna inför 
nämndbeslut, i form av barnkonsekvensanalys och checklista. Motsvarande verktyg 
har däremot inte tillämpats inom kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.  
Vi bedömer således att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden bör 
tillämpa barnkonsekvensanalys inför nämndsbeslut samt att kommunstyrelsen och 
samtliga granskade nämnder bör tillämpa barnkonsekvensanalys inför beslut på 
delegation. 
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har säkerställt utbildning 
avseende barnkonventionen på både förvaltnings- och nämndsnivå. Det finns däremot 
ett behov av att säkerställa adekvat utbildning på förvaltningsnivå inom socialnämnden 
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samt utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och kommunledningsförvaltningens 
tjänstepersoner. 
Slutligen bedömer vi att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning inom samtliga granskade nämnder. Vi har däremot 
identifierat ett behov av att kontrollmål med syfte på barnkonventionens tillämpning 
tillförs kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens internkontrollplaner utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetanalyser. Vi ser även ett behov av att socialnämnden utökar kontrollmålen 
till att även omfatta genomförandeplanerna.   
Utifrån vår granskning och iakttagelser bedömer vi att följande punkter bör ses över:  

- Kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och ledning avseende 
barnkonventionens implementering i syfte att skapa samstämmighet mellan 
nämnderna.  

- Kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning avseende nämndernas insatser 
gällande implementering av barnkonventionen samt huruvida insatta insatser 
har haft avsedd effekt.  

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför barnkonsekvensanalyser inom 
ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom de frågor som berör 
barn och unga, följt av dokumentation.    

- Vi rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden inför dokumenterade 
barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelserna inför beslut i nämnden.   

- Socialnämnden bör säkerställa att befintlig rutin avseende tillämpning av 
checklistan efterlevs inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt 
individärenden.    

- Vi rekommenderar att samtliga granskade nämnder tillämpar samt 
dokumenterar barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på delegation. 

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden säkerställer efterlevnaden av barnkonventionen inom 
ramen för den interna kontrollen utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetsanalyser. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden utökar kontrollmålen inom ramen för 
internkontrollarbetet till att även omfatta genomförandeplanerna.   

- Vi rekommenderar att barnkonventionen beaktas i olika processer så som 
resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och taxor/avgifter.   

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att samtliga ledamöter och 
tjänstepersoner erhåller utbildning avseende barnkonventionen. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden tillser att samtliga tjänstepersoner 
erhåller adekvat utbildning avseende barnkonventionen.  

 
Datum som ovan 
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Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk lag 

På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade område.  
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde den 
12 november 2020. 

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande 
frågeställningar:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genom-
föra? 

- Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder? 
 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 22 januari 2020.  
 
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 
 
                                              
 

Lars Elinderson                                                           Anna Johansson 
Revisionens ordförande                                              Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att granskad styrelse 
och nämnder har kommit olika långt avseende tillämpningen av barnkonventionen inom 
sina verksamheter. Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att 
kommunstyrelsen saknar målsättningar och konkreta arbetsformer som säkerställer att 
barnets bästa tas tillvara i arbets- och beslutsprocesser. Det finns även ett behov av att 
utbilda kommunstyrelsens ledamöter och tjänstepersoner avseende barnkonventionen. 
Vidare finns det även ett behov av att kommunstyrelsen stärker sin strategiska styrning 
och ledning gällande implementering av barnkonventionen inom nämnderna och att 
följa upp nämndernas insatser.  
Vi gör bedömningen att det i kultur- och fritidsnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsplaner och styrdokument 
överlag framgår ett barnperspektiv. Det finns även former för hur barnets bästa tas 
tillvara i arbetsprocesser. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har även 
utvecklat verktyg för att säkerställa barnrättsperspektivet i tjänsteskrivelserna inför 
nämndbeslut, i form av barnkonsekvensanalys och checklista. Motsvarande verktyg 
har däremot inte tillämpats inom kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.  
Vi bedömer således att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden bör 
tillämpa barnkonsekvensanalys inför nämndsbeslut samt att kommunstyrelsen och 
samtliga granskade nämnder bör tillämpa barnkonsekvensanalys inför beslut på 
delegation. 
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har säkerställt utbildning 
avseende barnkonventionen på både förvaltnings- och nämndsnivå. Det finns däremot 
ett behov av att säkerställa adekvat utbildning på förvaltningsnivå inom socialnämnden 
samt utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och kommunledningsförvaltningens 
tjänstepersoner. 
Slutligen bedömer vi att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning inom samtliga granskade nämnder. Vi har däremot 
identifierat ett behov av att kontrollmål med syfte på barnkonventionens tillämpning 
tillförs kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens internkontrollplaner utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetanalyser. Vi ser även ett behov av att socialnämnden utökar kontrollmålen 
till att även omfatta genomförandeplanerna.   
Utifrån vår granskning och iakttagelser bedömer vi att följande punkter bör ses över:  

- Kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och ledning avseende 
barnkonventionens implementering i syfte att skapa samstämmighet mellan 
nämnderna.  

- Kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning avseende nämndernas insatser 
gällande implementering av barnkonventionen samt huruvida insatta insatser 
har haft avsedd effekt.  
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- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför barnkonsekvensanalyser inom 
ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom de frågor som berör 
barn och unga, följt av dokumentation.    

- Vi rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden inför dokumenterade 
barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelserna inför beslut i styrelse/nämnd.  

- Socialnämnden bör säkerställa att befintlig rutin avseende tillämpning av 
checklistan efterlevs inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt 
individärenden.    

- Vi rekommenderar att samtliga granskade nämnder tillämpar samt 
dokumenterar barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på delegation. 

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden säkerställer efterlevnaden av barnkonventionen inom 
ramen för den interna kontrollen utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetsanalyser. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden utökar kontrollmålen inom ramen för 
internkontrollarbetet till att även omfatta genomförandeplanerna.   

- Vi rekommenderar att barnkonventionen beaktas i olika processer så som 
resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och taxor/avgifter.   

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att samtliga ledamöter och 
tjänstepersoner erhåller utbildning avseende barnkonventionen. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden tillser att samtliga tjänstepersoner 
erhåller adekvat utbildning avseende barnkonventionen.  
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2 Inledning  
KPMG har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
implementeringen av barnkonventionen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
2018 fattade riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i 
svensk lag fr.o.m. den 1 januari 2020. Som stöd för implementering av den nya lagen 
har Regeringskansliet gett Socialdepartementet i uppdrag att utforma en vägledning för 
hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av 
barnkonventionen. Vidare har regeringen tillsatt en utredning för att kartlägga hur 
svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Kartläggningen 
syftar till att ge stöd i det fortsatta arbetet med transformering av barnkonventionens 
bestämmelser inom olika rättsområden. Utredaren ska där så är möjligt anlägga ett 
jämställdhets- respektive funktionshinderperspektiv. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma i vilken utsträckning kommunstyrelsen och berörda 
nämnder arbetar för att leva upp till de krav som anges i barnkonventionen avseende 
barnets rättigheter, med utgångspunkt i de fyra huvudprinciperna: 

- Artikel 2 (handlar om barns lika värde och rättigheter, ingen får diskrimineras) 
- Artikel 3 (anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 

som berör barnet) 
- Artikel 6 (understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling) 
- Artikel 12 (lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och ta dem 

beaktade i frågor som berör dem) 
Rapporten besvarar följande revisionsfrågor:  

- Finns kommunövergripande styrdokument och målsättningar som säkerställer 
barnkonventionens tillämpning? 

- Finns tydliga direktiv i styrdokumenten för att motverka och förebygga 
diskriminering samt främja likvärdiga villkor? 

- Finns målsättningar för att beslut och åtgärder ska utgå från barnet bästa? 
- Finns målsättningar för att stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande? 
- Finns arbetsformer för hur barnets bästa tas tillvara i arbets- och 

beslutsprocesser? 
- Har arbetsformerna utvecklats/förändrats för att stärka barns och ungas 

delaktighet och inflytande? 
- Används checklistor vid beslut för att säkra att barnrättsperspektivet 

tillgodoses? 
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- Hur arbetar socialnämnden med att införliva barnrättsperspektivet vid samtliga 
beslut och åtgärder som berör barn- och unga? 

- Har kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt genomfört en uppföljning 
om nämndernas insatser mot bakgrund av barnkonventionen samt huruvida 
insatta insatser har haft avsedd effekt? 

- Har utbildningsinsatser genomförts?  
- Vilka bedömningar görs av behov att utveckla barnrättsperspektivet i 

kommunen? (självskattning)  
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

- Barnkonventionen.  
- Tillämpbara interna regelverk och policys.  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudier av flerårsplan, verksamhetsplaner och interna kontrollplaner 
samt övriga för granskningen aktuella nämndsspecifika styrdokument.  

- Intervjuer med kommundirektör, kommunjurist, kultur- och fritidschef, 
ungdomsstrateg, skolchef, utvecklingsstrateg, socialchef, avdelningschef IFO 
samt ordförande för samtliga berörda nämnder.  

2.4 Lagstiftning 

2.4.1 Barnkonventionen 

2.4.1.1 Artikel 2 
- Barnkonventionens artikel 2 handlar om rätten att inte diskrimineras, vilket är en 

av konventionens grundprinciper. 
- Artikel 2 medför ett diskrimineringsförbud som innebär att staten ska verka för 

att skapa likvärdiga villkor för alla barn och unga under 18 år. Detta är dock inte 
att likställa vid identisk behandling. 

- Enligt FN:s barnrättskommitté behöver olikabehandling inte innebära 
diskriminering. I vissa fall kan positiv särbehandling krävas i syfte att skapa 
likvärdiga villkor. Det kan handla om större insatser för vissa grupper av barn, till 
exempel med utgångspunkt i åldersmässiga förutsättningar, eller ökade insatser 
för grupper av barn som befinner sig i utsatta situationer. 
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2.4.1.2 Artikel 3  
- I artikel 3 slås fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barn, en princip som ska vara vägledande vid tolkningen av 
konventionens övriga artiklar.  

- Ett sätt att i praktiken omsätta konventionens krav är att göra bedömningar och 
prövningar om vad som är barnets bästa inför planering och beslut.  

- En viktig del i bedömningarna är att lyssna och ta till sig av barnets egna åsikter. 

2.4.1.3 Artikel 6 
- Av barnkonventionens artikel 6 framgår att barn och unga har rätt till liv och 

utveckling.  
- Med utveckling avses inte enbart att barnet förbereds för vuxenlivet utan även 

att det tillförsäkras optimala förhållanden under barndomen.  
- I artikel 6 framgår att barnkonventionen har en helhetssyn på begreppet 

utveckling, vilket innebär att tillämpningen av konventionen måste ske i 
samverkan mellan olika aktörer.  

- Detta medför ett krav på samverkan mellan olika nämnder inom en kommun.   

2.4.1.4 Artikel 12  
- Av artikel 12 framgår barns rätt att komma till tals.  
- Artikeln ger barn och unga rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor och tydliggör 

barnet som subjekt med egen åsikt som ska respekteras.  
- Rätten att komma till tals avser både barn och ungas rätt till delaktighet och 

inflytande i frågor som rör dem samt barn och ungas rätt att framföra sina 
åsikter avseende alla beslut.  

- Det kan alltså både gälla frågor som berör barnet på ett personligt plan, som 
vårdnadsfrågor, och frågor gällande barn och ungdomar som grupp och deras 
rätt till inflytande över beslut i närmiljö- och samhällsfrågor.  

3 Resultat av granskningen 
3.1 Barnkonventionens implementering inom kommunstyrelsen 

3.1.1 Iakttagelser  

3.1.1.1 Kommunövergripande bakgrund 
Under 2019 beslöt kommunledningsgruppen att tillsätta en styrgrupp, bestående av 
ungdomsstrategen på kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidschef och 
kommunjuristen, kopplad till barnkonventionens implementering. Styrgruppen fick i 
uppdrag av kommunledningsgruppen att kartlägga hur nämnderna förberett sig inför att 
barnkonventionen skulle bli en del av svensk lag. Under hösten 2019 genomfördes 
således en nulägesanalys avseende kunskapsläget kring barnkonventionen.  
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Samtliga förvaltningar, förutom kommunledningsförvaltningen, genomförde 
nulägesanalysen. Kommunjuristen uppmärksammade enligt uppgift tidigt under hösten 
2019 att det inte hade genomförts en nulägesanalys för kommunledningsförvaltningen, 
utan att få något gehör. Enligt kommunjuristen kan avsaknaden av en nulägesanalys 
inom kommunledningsförvaltningen bero på en otydlighet i organisationen och att 
frågan inte har prioriterats. Kommunstyrelsens ordförande uppger att beslutet kring att 
inte delta i nulägesanalysen togs på tjänstemannanivå innan nuvarande 
kommundirektör tillträdde.  
Baserat på resultatet av nulägesanalysen framarbetades följande åtgärder:  

- Samordnad utbildningsinsats för alla chefer och andra nyckelfunktioner för att 
höja kunskapen om barns rättigheter och implementering av barnkonventionen.  

- Utbildningsinsatser inom respektive förvaltning kring hur barnkonventionen har 
påverkan på förvaltningsspecifika arbets- och beslutsprocesser. 

- Webbutbildning, utbildningsdagar eller motsvarande för alla medarbetare i 
kommunen. 

Kommunledningsgruppen beslutade däremot avvakta med kommungemensamma 
utbildningar och istället låta respektive förvaltning hantera utbildning och 
implementering av barnkonventionen. Av nulägesanalysen framgår att ansvaret för att 
barnkonventionen tillämpas och följs ligger på samtliga chefer, med kommunjuristen 
som stöd. Enligt kommundirektören finns det dock inget politiskt beslut bakom denna 
ansvarsfördelning. 

3.1.1.2 Kommunövergripande målsättningar beslutade av kommunfullmäktige  
I Falköping kommuns flerårsplan för 2020-20221 framgår fyra kommunövergripande 
målsättningar beslutade av fullmäktige:  

1. Ett socialt hållbart Falköping 
2. Ett attraktivare Falköping 
3. Ett näringsliv som utvecklas 
4. Kvaliteten inom verksamheterna ska öka 

Enligt kommundirektören finns inga målsättningar framarbetade på en 
kommunövergripande nivå som är direkt kopplade till barnkonventionen. 
Kommunstyrelsens ordförande lyfter dock att det inom begreppet ”Ett socialt hållbart 
Falköping” ryms barns rättigheter och barnkonventionen. Kommunstyrelsens 
ordförande understryker däremot att barnkonventionen inte är utpekat som ett specifikt 
intresseområde på en kommunövergripande nivå. 
Kommunen har upprättat en policy för mänskliga rättigheter som främjar jämlikhet och 
jämställdhet2. Av policyn framgår att ”Falköpings kommun tar sin utgångspunkt i FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen där grundtesen är att 
ett inkluderande och jämställt samhälle där de mänskliga rättigheterna beaktas är ett 

 
1 Antagen av KF 2019-11-25, § 176.  
2 Beslutad av KF 2018-06-25, § 108.  
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starkt samhälle”. Enligt kommunjuristen, placerad inom kommunledningsförvaltningen, 
var ambitionen med policyn att skapa ett samlat dokument avseende rättigheter. 
Policyn har enligt uppgift dock inte reviderats utifrån att barnkonventionen blev en del 
av svensk lag. Vid framarbetande av policyn fanns enligt kommunjuristen däremot en 
medvetenhet om att barnkonventionen skulle bli en del av svensk lag.  
 
I övrigt finns det inga kommunövergripande styrdokument riktade mot 
barnkonventionens tillämpning.   

3.1.1.3 Bedömning 
Av genomgång av kommunens flerårsplan för 2020-2022 kan vi konstatera att det inte 
finns några kommunövergripande målsättningar med direkt bäring på 
barnkonventionens tillämpning. Däremot gör vi bedömningen att barnrättsperspektivet 
rimligtvis bör rymmas inom målsättningen ”Ett socialt hållbart Falköping”. Denna 
koppling framgår dock inte i flerårsplanen. Vidare kan vi konstatera att det inte finns 
kommunövergripande målsättningar som har direkt koppling till att beslut och åtgärder 
ska utgå från barnets bästa samt stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande.   

3.1.1.4 Kommunstyrelsens målsättningar  
Av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020-20223 framgår avsaknaden av 
styrelsespecifika målsättningar med bäring på barnkonventionen. Enligt 
kommundirektören har kommunstyrelsen inte varit involverad i arbetet kring 
barnkonventionen och således finns inga målsättningar direkt kopplade till 
barnkonventionen på kommunstyrelsenivå. 

3.1.1.5 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det saknas målsättningar på kommunstyrelsenivå som 
säkerställer att beslut och åtgärder utgår från barnets bästa samt målsättningar för att 
stärka barnets rätt till delaktighet och inflytande.  

3.1.1.6 Kommunledningsförvaltningens arbetsformer  
Kommunstyrelsens ordförande uppger att 2019 var ett turbulent år för 
kommunledningsförvaltningen utifrån maktskiftet och att den före detta 
kommundirektören lämnade sin tjänst. Kommunen har haft en tillförordnad 
kommundirektör fram tills att nuvarande kommundirektör tillträdde i maj 2020. På så vis 
saknas enligt kommundirektören konkreta arbetsformer för att säkerställa barnets 
bästa i arbets- och beslutsprocesser inom kommunstyrelsen.  
Kommunjuristens roll har varit att finnas som ett stöd för förvaltningarna vid specifika 
frågor vid genomförandet av nulägesanalysen. Enligt uppgift inkom dock få juridiska 
frågor, vilket kommunjuristen upplevde som problematiskt.  
Enligt kommunjuristen finns det utvecklingspotential inom 
kommunledningsförvaltningen avseende arbetsformer för att säkerställa att barnets 

 
3 Antagen av KS 2020-01-15, § 20.  
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bästa tas tillvara i arbets- och beslutsprocesser. Det finns enligt uppgift inget 
systematiskt tänk inom kommunledningsförvaltningen kring hur besluten som fattas 
påverkar barn och att barn får komma till tals. Kommunjuristen lyfter således behovet 
av en analys kring huruvida kommunstyrelsens beslut påverkar barn inför 
beslutsfattande, exempelvis inom ramen för tjänsteskrivelser. Kommunjuristen ser 
även behov av införandet av barnkonsekvensanalyser i större övergripande frågor, 
exempelvis i budgetprocessen.  

3.1.1.7 Bedömning 
Av genomförd granskning kan vi konstatera att det saknas konkreta arbetsformer inom 
kommunstyrelsen som säkerställer att barnets bästa tas tillvara i arbets- och 
beslutsprocesser. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför 
barnkonsekvensanalyser inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom 
de frågor som berör barn och unga.   

3.1.1.8 Utbildningsinsatser  
Enligt kommunstyrelsens ordförande har ledamöterna i kommunstyrelsen inte utbildats 
avseende barnkonventionen. Kommunjuristen har utifrån sin profession däremot tagit 
del av ett antal utbildningar, via bland annat Barnombudsmannen, Länsstyrelsen och 
Region Västra Götaland. Kommunjuristen har däremot inte fått i uppdrag att utbilda 
kommunstyrelsens ledamöter.  

3.1.1.9 Bedömning 
Vi kan konstatera att utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och 
kommunledningsförvaltningens samtliga tjänstepersoner avseende barnkonventionen 
inte har genomförts. Vi rekommenderar således att kommunstyrelsen säkerställer att 
samtliga ledamöter och tjänstepersoner erhåller utbildning avseende 
barnkonventionen.  

3.1.1.10 Uppföljning utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande uppger att antal nämnder är 
duktiga på att säkerställa barnrättsperspektivet, medan övriga nämnder inte är på 
samma nivå. Exempelvis uppges att nämnder så som barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämden och socialnämnden har lång erfarenhet av att arbeta med 
barnrättsperspektivet och att säkerställa detta perspektiv i sina beslutsprocesser. 
Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande uttrycker däremot att det finns 
en brist avseende uppföljning, hur väl förvaltningarna belyser det arbete som 
genomförs och utvärdering av huruvida rätt insatser genomförs. 
När kommundirektören tillträdde i sin roll upplevde denna att det fanns ett behov av att 
arbeta med kopplingen mellan kommunledningsförvaltningen och övriga förvaltningar 
utifrån ett flertal perspektiv. Kommundirektören har enligt uppgift fått i uppdrag att 
arbeta med att skapa en gemensam struktur i de kommunövergripande frågorna. 
Kommunledningsförvaltningen har exempelvis fått i uppdrag att se över 
ärendehanteringsprocessen och kommunledningsförvaltningen kommer enligt uppgift 
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ta ställning till huruvida barnrättsperspektivet bör utgöra en tvingande del i exempelvis 
tjänsteskrivelserna.    
Kommunstyrelsen har dock inte säkerställt att det finns en samstämmighet kring 
förvaltningarnas arbete avseende barnkonventionens implementering. Enligt 
kommundirektören finns vidare ett behov av att säkerställa kunskapen avseende 
lagens intentioner inom kommunens samtliga förvaltningar.  

3.1.1.11 Bedömning 
Vi kan konstatera att kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt inte har 
genomfört en uppföljning avseende nämndernas insatser mot bakgrund av 
barnkonventionen och huruvida insatta insatser har haft avsedd effekt. Däremot 
framgår en medvetenhet om att kommunstyrelsens strategiska styrning samt 
uppföljning av olika kommunövergripande frågor utgör ett utvecklingsområde. Vi ser 
positivt på att det vid tidpunkten för granskningen pågår ett utvecklingsarbete avseende 
den kommunövergripande ärendehanteringsprocessen.  
Således rekommenderar vi att kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och 
ledning avseende barnkonventionens implementering i syfte att skapa samstämmighet 
mellan nämnderna. Vidare anser vi att kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning 
avseende nämndernas insatser gällande implementering av barnkonventionen samt 
huruvida insatta insatser har haft avsedd effekt.    

3.2 Barnkonventionens implementering inom kultur- och 
fritidsnämnden 

3.2.1 Iakttagelser 

3.2.1.1 Målsättningar och styrdokument  
Av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020-20224 framgår nämndens 
strategi avseende ett innovativt arbetssätt för att uppnå fullmäktiges mål 4. Utifrån 
denna strategi framgår att ett ”Gemensamt fokusområde för förvaltningens 
kvalitetsarbete tas fram varje år utifrån behov. Det valda fokusområdet ligger till grund 
för kunskapshöjande insatser som förvaltningens samtliga medarbetare tar del av. Då 
barnkonventionen blir lag 2020 är detta det valda fokusområdet.” 
Kultur- och fritidsnämndens strategiska avdelning arbetar kommunövergripande i frågor 
kring inkludering, kultur samt ungas inflytande och delaktighet. Av avdelningens 
verksamhetsplan för 2020-20225 framgår ett antal indikatorer och insatser som har 
koppling till barn- och ungas delaktighet och inflytande, exempelvis:  

- Antal barn och unga som deltagit i dialoger/forum med tjänstepersoner och/eller 
politiker (indikator).  

- Antal initiativ till Unga tar ordet-potten (indikator). 

 
4 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2020-01-28, § 1.  
5 Framarbetad av ungdomsstrategen.  
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- Delta i utvecklingen av regional samverkan kring ungas inflytande och 
engagemang (insats). 

- Skapa fler tillfällen för unga och beslutsfattare att mötas (insats).  
- Skapa former för att göra barn och unga delaktiga i beslutsprocesser kring 

konstnärlig gestaltning i byggnader och utemiljöer (insats).  
- Skapa former för ungas delaktighet i det offentliga kulturutbudet (insats).  
- Stötta förvaltningar med implementering av Barnkonventionen (insats).  

 
I verksamhetsplanen 2020-2022 för avdelningen för öppen ungdomsverksamhet 
framgår att den öppna ungdomsverksamheten ”bedrivs tillsammans med barn och 
unga och strävar efter hög delaktighet och inflytande från målgruppen”. Av 
verksamhetsplanen framgår ambitionen att möjligheterna till delaktighet och inflytande 
ska öka. Vidare framgår indikatorer och insatser med koppling till delaktighet och 
inflytande, exempelvis: 

- Att mäta delaktighet och trygghet i verksamheten genom mötesplatsenkäten 
(indikator). 

- Samverkan med ungdomsstrategen för att öka ungas inflytande (insats).  
- Genom arbete med olika metoder och aktiviteter verka för delaktighet (insats).  

 
Kultur- och fritidschefen lyfter att förvaltningen har framarbetat en kulturstrategi6, med 
ett barn- och ungdomsfokus, och en tjänsteperson är anställd för att införliva de 
kulturstrategiska frågorna inom övriga förvaltningar. Förvaltningen har även 
framarbetat ett idrottspolitiskt program7 som förvaltningschefen uppger inte är ett lika 
levande dokument som kulturstrategin, men där barn och unga ändå synliggörs. Enligt 
kultur- och fritidschefen utgår styrdokumenten från FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter.  

3.2.1.2 Bedömning 
Vi bedömer att nämnden har målsättningar som till viss del säkerställer 
barnkonventionens tillämpning.  

3.2.1.3 Utbildningsinsatser  
I februari 2020 genomfördes en förvaltningsövergripande utbildningsdag för samtliga 
medarbetare avseende barnkonventionen. Även politikerna bjöds in till 
utbildningsdagen men deltagande var inte obligatoriskt. Totalt deltog 4 till 5 politiker. 
Ungdomsstrategen genomförde en dragning för kultur- och fritidsnämnden avseende 
barnkonventionen under våren 2020. Utifrån utbildningen fick ungdomsstrategen ett 
uppdrag att framarbeta ett förslag för hur nämnden skulle kunna arbeta vidare med att 
beakta barnkonventionen i nämndbesluten.   

 
6 Antagen av KF 2017-11-27, § 126.  
7 Antaget av KF 2015-03-30, § 28.  
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3.2.1.4 Bedömning 
Vi konstaterar att utbildning avseende barnkonventionen har genomförts både på 
förvaltnings- och nämndsnivå.  

3.2.1.5 Förvaltningens arbetsformer  
Under sommaren 2020 har ungdomsstrategen omvärldsbevakat hur andra kommuner 
arbetar och hur barnkonsekvensanalys som metod kan implementeras. 
Ungdomsstrategen presenterade i september 2020 en sådan modell för kultur- och 
fritididsnämndens arbetsutskott tillsammans med förslag på implementering av 
barnkonsekvensanalys. Enligt förslaget ska barnkonsekvensanalys genomföras i 
samband med alla ärenden som går till nämnden. Således omfattar det enbart 
nämndbeslut och inte beslut på delegation. Förslaget avseende införande av 
barnkonsekvensanalys i kultur- och fritidsnämndens beslut godkändes av nämnden 
2020-09-29 § 54.  
Rent konkret innebär barnkonsekvensanalysen att en rubrik införs i tjänsteskrivelserna 
avseende barnkonsekvensanalys som innehåller en beskrivning gällande i hur stor 
utsträckning barn påverkas av beslutet samt en analys kring vilka konsekvenser 
beslutet får för barn. Det har även framarbetats en stödmall för tjänstepersonerna för 
hur de ska framarbeta underlaget. Vilka delar som ska ingå i barnkonsekvensanalysen 
beror på i hur stor utsträckning barn påverkas av beslutet.  
Ambitionen är att följa upp arbetssättet under kommande år i syfte att utvärdera om det 
har lett till att nämnden tar hänsyn till barns rättigheter på ett bättre sätt och om beslut 
tas utifrån barnkonventionens intentioner. Enligt ungdomsstrategen utgör 
barnkonsekvensanalysen den konkreta skillnaden i arbets- och beslutsprocessen 
utifrån att barnkonventionen blivit del av svensk lag, vilket kommer leda till att samtliga 
handläggare tvingas att förstå vad barnkonventionen innehåller och utreda hur barns 
rättigheter förhåller sig till olika ärenden. 
Förslaget är enligt ungdomsstrategen utformat så att det ska kunna appliceras inom 
andra nämnder och ambitionen är att sprida metoden till andra nämnder. Samordning 
av barn och ungas inflytande i kommunen ligger enligt uppgift inom ramen för 
ungdomsstrategens roll.  
Under 2020 har ungdomsstrategen haft dialoger med förvaltningschefer avseende det 
stöd som erbjuds både genom ungdomsstratgen men även genom verksamheten 
”Unga Tar Ordet”, där de 11 unga kommunutvecklarna ingår, som kan bidra med 
ungdomsperspektivet i olika frågor. Kultur- och fritidsnämnden har även en 
ungdomspanel bestående av 85 unga som kan bjudas in till dialoger och bidra till 
verksamhetsutveckling.   
Ungdomsstrategen uppger att kultur- och fritidsförvaltningen har olika arbetsformer för 
att samla in ungas perspektiv, dels genom ovan nämnda forum för unga och elevråden 
på samtliga skolor, som samordnas av ungdomsstrategen, dels Lupp-enkäten. 
Ungdomsstrategen upplever således att det finns goda former för att inhämta ungas 
perspektiv men att resultatet skulle kunna användas i högre utsträckning. Resultatet av 
Lupp-enkäten presenteras dock för samtliga nämnder samt för en del ledningsgrupper 
och verksamheter.  
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Ovan nämnda forum och metoder avser dock ungas perspektiv snarare än barns 
perspektiv och ungdomsstrategen lyfter således att barnkonsekvensanalyser kan 
utgöra ett verktyg för att även fånga in barnets perspektiv. Ungdomsstrategen uttrycker 
behovet av att på ett tydligare sätt lyfta det goda arbete som utförs av förvaltningen i 
frågan. Barn är enligt ungdomsstrategen engagerade i flertalet verksamheter, 
exempelvis biblioteket, museet och badhuset.  
Den strategiska avdelningen har som nämnts ovan ett mål att under 2020 vara ett stöd 
för övriga nämnder som ska arbeta med implementering av barnkonventionen. 
Ungdomsstrategen upplever dock att detta är ett arbete som till viss del nedprioriterats, 
detta till stor del på grund av Corona. Dock har kultur- och fritidsförvaltningen enligt 
uppgift inte något formellt uppdrag att arbeta med barnkonventionen och inom ramen 
för ungdomsstrategens uppdrag avseende ungas inflytande ingår formellt enbart unga 
13 till 25.  

3.2.1.6 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns former för hur barnets bästa tas tillvara i 
arbetsprocesser. Implementeringen av barnkonsekvensanalyser som ett verktyg för att 
säkerställa barnrättsperspektivet i samtliga nämndbeslut inom ramen för 
tjänsteskrivelserna pågår. Vi gör bedömningen att införandet av barnkonsekvensanalys 
i tjänsteskrivelserna kommer att säkerställa att barnets bästa tas tillvara i arbets- och 
beslutsprocesser. Vi rekommenderar att barnkonsekvensanalys även införs inför beslut 
på delegation. Utöver detta pågår ett kontinuerligt arbete med att samla in barn och 
ungas perspektiv i olika frågor, exempelvis genom unga kommunutvecklare, Unga Tar 
Ordet, elevråd, ungdomspaneler och Lupp-enkäten.   

3.2.1.7 Uppföljning  
Enligt ungdomsstrategen är mänskliga rättighetsperspektivet inte nytt inom 
förvaltningens arbets- och beslutsprocesser och förvaltningen är van att arbeta med 
exempelvis att kommunens medborgare har rätt till alla insatser som förvaltningen 
erbjuder, till meningsfull fritid, upplevelser och kulturupplevelser i skolan. 
Ungdomsstrategen gör således bedömningen att förvaltningen ligger bra till avseende 
arbetet med barn- och unga. Vidare bedömer ungdomsstrategen att förvaltningen är på 
god väg avseende den formella hanteringen av barnkonventionen genom införandet av 
barnkonsekvensanalyser. Ungdomsstrategen upplever redan en annan medvetenhet 
från politikens sida sedan förvaltningen började förbereda inför införandet av 
barnkonsekvensanalyser.  
Förvaltningschefen lyfter i att årliga ärenden, som avser exempelvis bidrag, avgifter 
och taxor, kan förvaltningen bli bättre på att analysera hur tilldelandet av 
föreningsbidrag påverkar barn och unga och ser en möjlighet att applicera 
barnkonsekvensanalyserna även på denna process. 
Uppföljning av efterlevnaden av barnkonventionens ingår enligt ungdomsstrategen inte 
i kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan. Eftersom barn och unga är en 
prioriterad målgrupp i kultur- och fritidsnämndens verksamheter lyfts enligt uppgift 
barnperspektivet och genomförda insatser däremot upp i uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsplan. Utöver detta lyfter kultur- och fritidschefen att 
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tjänstepersonerna genomför uppföljning av specifika aktiviteter och tar fram statistik, 
exempelvis avseende antal träffytor gentemot barn och antal dialoger med barn och 
unga. Vidare använder kultur- och fritidsförvaltningen ett kvalitetssystem inom öppen 
ungdomsverksamhet som inkluderar både grupp- och dagsuppföljningar samt 
mötesplatsenkäter. Uppföljning av den dagliga verksamheten avseende lovaktiviteterna 
genomförs både dagligen och efter perioden.  

3.2.1.8 Bedömning 
Vi bedömer att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till barnkonventionens 
tillämpning. Vi rekommenderar däremot att kontrollmål med syfte på 
barnkonventionens tillämpning tillförs nämndens internkontrollplan utifrån genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys.  

3.3 Barnkonventionens implementering inom barn- och 
utbildningsnämnden 

3.3.1 Iakttagelser 

3.3.1.1 Målsättningar och styrdokument  
Av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2020-2022 framgår nämndens 
delmål avseende att ”Alla barn och elever är trygga och tror på sin egen förmåga”. 
Exempel på indikatorer kopplat till nämndmålet är exempelvis ”Andel elever i 
grundskolans år 5 och 8 som upplever att de har inflytande över sina egna möjligheter 
till utveckling och lärande”. Skolchefen förmedlar upplevelsen att barn- och 
utbildningsnämnden alltid har ett barnrättsperspektiv vid framarbetande av 
nämndspecifika målsättningar och läroplansmål eftersom Skollagen genomsyras av 
barnkonventionen. 
Enligt skolchefen har inga nya styrdokument utarbetats utifrån att barnkonventionen 
blivit del av svensk lag. Enligt uppgift har förvaltningen inte omarbetat styrdokumenten 
utifrån att barnkonventionen blivit svensk lag utan kommer vid revidering av respektive 
styrdokument säkerställa att barnkonventionen beaktas. 

3.3.1.2 Bedömning 
Vi gör bedömningen att barn- och utbildningsnämnden har upprättat delmål som har 
bäring på barnkonventionens tillämpning. Vidare ställer Skollagen tydliga krav 
avseende beaktande av barnrätten. Således bedömer vi att det utifrån Skollagen finns 
krav och målsättningar avseende barnens rättigheter som nämnden har att uppfylla.  

3.3.1.3 Förvaltningens arbetsformer  
Barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg ingår i en 
kompetensutvecklingsgrupp för barn- och utbildningsnämndens övergripande frågor. 
Kompetensutvecklingsgruppen har inför våren 2020 tagit fram ett förslag för att 
nämnden skulle kunna påbörja arbetet kring implementering av barnkonventionen. 
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Enligt skolchefen innebär förslaget i stort att följa SKR8:s utbildningsserie vid samtliga 
nämndssammanträden under ett år, vilket inkluderar en film och efterföljande 
diskussioner. Utbildningsserien har även använts parallellt vid stormöte/APT med 
rektorerna. Ambitionen är vidare att rektorerna ska introducera utbildningsserien inom 
respektive verksamhet så att kunskapen genomsyrar hela organisationen.  
Enligt ordförande i barn- och utbildningsnämnden har årets budgetdiskussion präglats 
av barnkonventionen och nämnden har enligt uppgift tagit ett beslut avseende 
skolskjuts och barnens säkerhet på vägarna med hänsyn till att barnkonventionen blivit 
svensk lag. Utvecklingsstrategen upplever att nämndsledamöterna hittills har fått en 
bättre medvetenhet kring vad lagen innebär och vad som åligger 
nämnden/förvaltningen samt att nämnden efterfrågar ett barnperspektiv i högre 
utsträckning än tidigare.  
Enligt skolchefen utgår förvaltningen från Skollagen vid varje riskbedömning och beslut 
och på så vis säkerställs barnperspektivet i tjänsteskrivelserna. Däremot genomförs 
och dokumenteras inte regelrätta barnkonsekvensanalyser inom ramen för 
tjänsteskrivelserna.  
Barn- och utbildningsförvaltningens kompetensutvecklingsgrupp, som består av 
representanter från grundskolan, förskolan, gymnasieskolan och elevhälsan, har 
däremot framarbetat en checklista utifrån SKR:s tillämpningsnycklar för att följa upp 
barnrättsarbetet i verksamheten. Checklistan uppges utgöra ett stöd för rektorer i 
kartläggningsarbetet på förskolor och skolor och utgöra ett verktyg för att säkerställa att 
verksamheterna följer lagstiftningen. Kartläggningen ska enligt uppgift integreras i det 
ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. Exempel på punkter från checklistan är ”Det 
finns former för barnets delaktighet” och ”Flickor och pojkar behandlas likvärdigt”. 
Vidare har en kompletterande checklista tagits fram utifrån SKR:s tillämpningsnycklar 
för personal inom barn- och elevhälsans medicinska insatser. Exempel på en punkt 
från checklistan är ”Barnets rättigheter problematiseras i förhållande till 
vårdnadshavarnas rättigheter och skyldigheter”.  

3.3.1.4 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns former för hur barnets bästa tas tillvara i 
arbetsprocesser. Däremot genomförs eller dokumenteras inte formella 
barnkonsekvensanalyser inför nämndbeslut inom ramen för tjänsteskrivelserna. 
Således rekommenderar vi att barn- och utbildningsnämnden inför 
barnkonsekvensanalyser.  

3.3.1.5 Utbildningsinsatser  
Utvecklingsstrategen har varit sammanhållande gällande utbildning av nämnden under 
våren 2020. Förvaltningsledningen har hållit i utbildningen av rektorerna i samband 
med APT och rektorerna har ansvarat för utbildning av medarbetarna på respektive 
skola/förskola.  

 
8 Sveriges Kommuner och Regioner. 
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Det finns ett krav på medarbetarna att genomgå rektorsutbildningen inom två år efter 
att ha tillträtt en tjänst som rektor. Rektorsutbildningen utgör enligt skolchefen en 
befattningsutbildning som garanterar att rektorerna är införstådda med de lagar och 
regler som gäller inom skolverksamheten och barnkonventionen är en del av detta. 
Vidare är det enligt skolchefen av vikt att aktuella lagar och regler (däribland 
barnkonventionen) utgör en del av introduktionen för nya medarbetare. Förvaltningen 
har således framarbetat en grundutbildning för nya medarbetare, inom vilka aktuella 
lagar och regler berörs. 

3.3.1.6 Bedömning 
Vi konstaterar att utbildning avseende barnkonventionen har genomförts både på 
förvaltnings- och nämndnivå.  

3.3.1.7 Uppföljning 
Utvecklingsstrategen gör bedömningen att förvaltningen har initierat arbetet kring 
implementering av barnkonventionen och befinner sig vid tidpunkten för granskningen i 
implementeringsfasen för att integrera barnkonventionen som en naturlig del i samtliga 
processer. Dock uppges elevernas upplevelse av inflytande och delaktighet utgöra en 
utmaning eftersom de inte alltid är medvetna om hur de kan vara delaktiga och inom 
vilka områden de kan få inflytande. Skolchefen lyfter även att det finns ett behov av att 
gentemot eleverna förtydliga att elevinflytande avser inflytande och inte bestämmande. 
Förvaltningen genomför enkäter för att mäta elevernas upplevelse av inflytande, men 
det finns enligt uppgift ett behov av att ta tillvara på resultatet på ett annat sätt.  
Förvaltningen utgår enligt uppgift från det ordinarie kvalitetsarbetet i uppföljning av 
arbetet kring barnkonventionen. Uppföljning av barnkonventionens implementering har 
således främst integrerats i det ordinarie kvalitetsarbetet genom ovan nämnda 
checklistor. Barnkonventionens tillämpning ingår enligt uppgift inte i barn- och 
utbildningsnämndens interna kontrollplan. Enligt ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden får nämnden dock regelbunden redovisning från verksamheten 
och nämnden ställer vid dessa tillfällen kontrollfrågor kring barnkonventionen.   

3.3.1.8 Bedömning 
Vi bedömer att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till barnkonventionens 
tillämpning. Vi rekommenderar däremot att kontrollmål med syfte på 
barnkonventionens tillämpning tillförs nämndens internkontrollplan utifrån genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys. 
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3.4 Barnkonventionens implementering inom socialnämnden 

3.4.1 Iakttagelser 

3.4.1.1 Målsättningar och styrdokument  
Av socialnämndens verksamhetsplan för 2020-20229 framgår att nämnden fokuserar 
på förebyggande insatser för barn och unga samt att lyfta fram barnperspektivet i 
verksamheterna. För att uppnå detta kommer under 2020 bland annat arbetet med 
barn till separerade föräldrar att utvecklas genom att erbjuda föräldrar i familjerättsliga 
konflikter gruppverksamhet, i syftet är att synliggöra barnets behov i konflikten. Vidare 
kommer den så kallade ”barnförhörsmodellen” att implementeras i verksamheten, 
vilken är en modell som syftar till att bättre ta emot barn som blivit förhörda av polis när 
brott begåtts mot dem. Kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet inom den sociala 
barnavården framgår att utredningar fortsatt genomförs enligt arbetssättet Barns Behov 
i Centrum (BBIC), vilket stärker barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. 
Enligt socialchefen finns det inga nämndspecifika målsättningar direkt knutna till 
barnkonventionen, men de nämndsspecifika målsättningarna bygger enligt uppgift på 
barnkonventionens innebörd avseende tillvaratagande av barns röster och att göra 
barnen mer synliga i socialtjänstens insatser. Nämndens inställning är enligt 
socialchefen ”att de nämndspecifika målsättningarna aldrig är direkt kopplade till 
specifik lagstiftning, eftersom att uppnå en lagstiftning inte kan utgöra ett mål utan 
snarare ett kontinuerligt arbete”.  
Avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen (IFO) anser att barns uppväxtvillkor 
ingår inom den kommunövergripande målsättningen kring ett socialt hållbart Falköping. 
Däremot uppges kopplingen till barnkonventionen inte vara specifikt uttalad i 
socialnämndens nämndspecifika mål. Av IFO:s verksamhetsplan för 2020 framgår 
däremot att uppföljning av aktiviteter ska fokusera på barnperspektivet i nämndens 
verksamheter. Bland övriga planerade aktiviteter för 2020 framgår ”Implementering av 
barnkonventionen genom webbföreläsningar och särskilda barndagar under våren för 
samtlig personal”.  
Enligt avdelningschefen för IFO har inget specifikt styrdokument framarbetats utifrån att 
barnkonventionen blev en del av svensk lag. Avdelningschefen uppger däremot att 
barnkonventionens perspektiv till stora delar är införlivade i den lagstiftning som 
förvaltningen arbetar enligt dagligen, det vill säga Socialtjänstlagen (SoL), Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om särskilt stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), och är levande i allt arbete som utförs inom 
förvaltningen.   
Socialchefen instämmer i att inga styrdokument har specifikt framarbetats utifrån att 
barnkonventionen blivit svensk lag utan perspektivet har snarare integrerats i befintliga 
processer, vilket enligt socialchefen utgör socialtjänstens arbetssätt oavsett vilken 
lagstiftning det gäller. Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare, första linjens chefer 
och avdelningschefer har enligt uppgift tillsammans arbetat för att säkerställa 

 
9 Antagen av socialnämnden 2020-01-22, § 11. 
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barnkonventionen i befintliga rutiner och styrdokument. Arbetet har framförallt skett 
inom IFO. Förvaltningen har enligt uppgift arbetat med processkartor, ledningssystem, 
rutiner och checklistor kring hur hembesök, förhandsbedömning, skyddsbedömning, 
barnavårdutredning, familjerättsutredning osv. ska genomföras för att säkerställa 
barnperspektivet.  
 
Avseende SOSFS 2011:910 använder förvaltningen sig av ett digitalt ledningssystem 
på intranätet som samtlig personal kan nå. Nedan framgår ett utdrag ur 
kvalitetsledningssystemet.  
 

 
Vi har tagit del av ett antal stöddokument som används inom ramen för IFO:s 
handläggning, bland annat socialförvaltningens rutin för barnavårdsutredning11. Av 
rutinen framgår att utredningsplanen upprättas i enlighet med BBiC. Vidare framgår 
övergripande rutiner kring barnsamtal, exempelvis vikten av att barnet får möjlighet att 
komma till tals. Vi har även tagit del av förvaltningens rutin avseende hembesök12, av 
vilken det framgår att eftersom samtal och möten ska utformas så att barnet ges goda 
förutsättningar att framföra sina åsikter kan det efter önskemål bli aktuellt att 
genomföra samtalen i familjens hem. Vidare arbetar socialförvaltningen utifrån en rutin 
avseende arbetsmodellen ”Efter Barnförhöret”13 som syftar till att ge stöd och 
information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel. Arbetsmodellen 
bygger på ett barnperspektiv och skyddstänk för barnet och syftar bland annat till att 
barn får information om rätten att skyddas mot våld och att få komma till tals. Av rutinen 

 
10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
11 Upprättad 2018-11-23 av EC barn och ungdom (IFO).  
12 Upprättad 2019-07-09, senast reviderad 2019-02-27.  
13 Upprättad 2019-12-06 av EC för verkställighet och myndighet barn och unga.  
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för samtal med familj inom ramen för förhandsbedömning14 framgår vikten av att alltid 
informera barnet om vad mötet kommer handla om.   

3.4.1.2 Bedömning 
Vi bedömer att socialnämnden har utformat riktlinjer och rutiner med hänsyn till 
barnrättsperspektivet. Vidare är barnrättsperspektivet integrerat i den nationella 
lagstiftningen som socialnämnden är ålagd att efterleva. 

3.4.1.3 Förvaltningens arbetsformer  
Inom socialförvaltningen är det framförallt IFO som arbetar mot barn och unga. Det 
handlar både om utredningar och insatser avseende barns skydd, men även indirekt 
genom barn som anhöriga till personer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa 
och barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd. Avdelningschefen för IFO upplever att 
barnperspektivet blev tydligare i arbets- och beslutsprocesser när förvaltningen för 
cirka tio år sedan började arbeta med BBIC. BBIC utgör enligt avdelningschefen en 
påminnelse om att barns röst ska höras och ett stöd eftersom systemet tvingar 
handläggarna att dokumentera anledningen till att dialog inte har genomförts med 
barnet. På så vis anser avdelningschefen att införandet av BBIC har säkerställt 
barnperspektivet redan innan barnkonventionen blev lag.  
Avseende kravet att barnet ska informeras i alla steg i BBIC-dokumentationen uppger 
avdelningschefen att IFO har kommit långt. Två till tre mottagningssekreterare träffar 
barnet inom ramen för en förhandsbedömning och informerar barnet om anledningen 
till mötet och vem som kommer få ta del av det barnet berättar. IFO använder sig av 
informationsmaterial framtaget av Barnombudsmannen som lämnas ut till barnen. 
Utmaningen ligger enligt uppgift i att löpande under en utredning delge barnet 
information, eftersom det är många kontakter som tas och det är svårt att veta hur 
informationen ska lämnas. Detta utgör enligt uppgift ett utvecklingsområde. 
Avdelningschefen uttrycker att när utredningen är klar är ambitionen att det hålls ett så 
kallat avslutningsmöte med barnet för att förklara resultatet av utredningen, så att 
barnet får ta del av informationen från en handläggare istället för en förälder. I 
avstämning med ansvarig enhetschef framgår dock att avslutningsmöte inte 
förekommer regelmässigt.  
Avseende kravet i BBIC att barnets/den unges uppfattning om insatsen i 
genomförandeplanen ska tas i beaktan uppger avdelningschefen att IFO arbetar i 
högre utsträckning med barnets delaktighet avseende insatser än med barnets 
delaktighet i utredningen. Detta eftersom det enligt uppgift är lättare att arbeta med 
barnets delaktighet under processen då IFO formulerar vilka insatser barnet ska få. 
Dessutom ska barnet och föräldrarna skriva under genomförandeplanen. I en utredning 
råder det däremot enligt uppgift ofta fler oklarheter, vilket gör det svårare att återkoppla 
till barnet innan utredningen är färdigställd.   
Avdelningschefen för IFO har framarbetat en checklista för att säkerställa 
barnrättsperspektivet i nämndbesluten. Avdelningschefen har i framarbetandet av 
checklistan utgått från principerna i barnkonventionen samt SKR, Socialstyrelsens och 

 
14 Upprättad 2019-03-12.  
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Barnombudsmannens skrivelser, i syfte att skapa ett dokument som är lättillgängligt för 
en lekman. Enligt socialchefen ingår checklistan i tjänsteskrivelserna när en bedömning 
har gjorts att checklistans frågor behöver beaktas inför nämndens ställningstagande. 
Enligt uppgift har checklistan däremot inte tillämpats i ett allmänt ärende i 
socialnämnden eller i ett individärende i nämndens arbetsutskott sedan checklistan 
framarbetades. Socialchefen uppger däremot att checklistan framöver ska bifogas ifylld 
inför samtliga ärenden så att det framgår att tjänstepersonerna aktivt tagit ställning till 
om frågor rörande barnkonventionen bör beaktas inför nämndbeslutet.  
 

3.4.1.4 Bedömning 
Vi gör bedömningen att det finns former för hur barnets bästa tas tillvara i 
arbetsprocesser. En checklista för att säkerställa barnrättsperspektiven i 
nämndbesluten har framarbetats dock har checklistan inte använts inför 
nämndbesluten. Vi rekommenderar således att socialnämnden säkerställer att 
checklistan används inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt 
individärenden.   

3.4.1.5 Utbildningsinsatser  
Planen inför 2020 var att genomföra två workshopbaserade utbildningsdagar avseende 
barnrätt, men de har blivit inställda på grund av Corona. Vid tidpunkten för 
granskningen är planen att respektive enhet ska arbeta med frågan separat. Däremot 
har IFO:s medarbetare fått ta del av presentationen som genomfördes för nämnden i 
samband med introduktionen av checklistan. Avdelningschefen för IFO har genomgått 
SKR:s utbildning men gjort bedömningen att utbildningen inte är tillräckligt konkret för 
att gynna IFO:s medarbetare. IFO:s medarbetare efterfrågar enligt uppgift en utbildning 
som berör hur barn konkret kan göras delaktiga i en utredning och hur dialog kan föras 
med barn. På så vis utgör utbildning enligt uppgift ett framtida utvecklingsområde.  
Förste socialsekreterare och socialförvaltningens jurist har genomgått en 
webbutbildning avseende barnkonventionen. I övrigt har avdelningschefen för IFO 
informerat nämnden avseende grundpelarna i barnkonventionen och introducerat 
checklistan under januari 202015.      

3.4.1.6 Bedömning 
Vi konstaterar att utbildning avseende barnkonventionen har genomförts på 
nämndnivå. Vi rekommenderar däremot socialnämnden att säkerställa utbildning av 
medarbetarna inom socialförvaltningen.  

3.4.1.7 Uppföljning 
Socialchefen gör bedömningen att socialförvaltningen kommit långt i implementeringen 
av barnkonventionen och att det finns en tydlig medvetenhet hos handläggarna och 
första linjens chefer.  

 
15 § 18. 
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Förvaltningen har under 2020 inom ramen för internkontrollarbetet genomfört kontroller 
av hur många barn som kommer till tals i en förhandsbedömning. Två gånger per år 
genomför IFO ett slumpmässigt stickprov på 10 förhandsbedömningar som skickas till 
kvalitetsutvecklaren som kontrollerar huruvida barnet har kommit till tals. Om barnet 
inte kommit till tals kontrolleras om en giltig anledning har specificerats. Sedan skickas 
underlaget till avdelningschefen som rapporterar vidare till arbetsgrupperna.  
Av stickprovet genomfört i maj 2019 framgår att i 50 % av förhandsbedömningarna 
kommer barnet till tals. Av stickprovet genomfört i november 2019 framgår att i två av 
tio förhandsbedömningar har barnet kommit till tals. I åtta fall har barnet inte kommit till 
tals inom ramen för förhandsbedömningen, varav det i sju fall funnits kända och 
relevanta anledningar till att barnet inte kunde komma till tals. Utifrån resultatet för 
2019 gjorde avdelningschefen bedömningen att kontrollerna skulle fortsätta även under 
2020. 

3.4.1.8 Bedömning 
Vi bedömer att det sker en uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning. Vi rekommenderar däremot socialnämnden att utöka 
kontrollmålen till att även omfatta genomförandeplanerna.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att granskad styrelse 
och nämnder har kommit olika långt avseende tillämpningen av barnkonventionen inom 
sina verksamheter. Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att 
kommunstyrelsen saknar målsättningar och konkreta arbetsformer som säkerställer att 
barnets bästa tas tillvara i arbets- och beslutsprocesser. Det finns även ett behov av att 
utbilda kommunstyrelsens ledamöter och tjänstepersoner avseende barnkonventionen. 
Vidare finns det även ett behov av att kommunstyrelsen stärker sin strategiska styrning 
och ledning gällande implementering av barnkonventionen inom nämnderna och att 
följa upp nämndernas insatser.  
Vi gör bedömningen att det i kultur- och fritidsnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsplaner och styrdokument 
överlag framgår ett barnperspektiv. Det finns även former för hur barnets bästa tas 
tillvara i arbetsprocesser. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har även 
utvecklat verktyg för att säkerställa barnrättsperspektivet i tjänsteskrivelserna inför 
nämndbeslut, i form av barnkonsekvensanalys och checklista. Motsvarande verktyg 
har däremot inte tillämpats inom kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.  
Vi bedömer således att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden bör 
tillämpa barnkonsekvensanalys inför nämndsbeslut samt att kommunstyrelsen och 
samtliga granskade nämnder bör tillämpa barnkonsekvensanalys inför beslut på 
delegation. 
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden har säkerställt utbildning 
avseende barnkonventionen på både förvaltnings- och nämndsnivå. Det finns däremot 
ett behov av att säkerställa adekvat utbildning på förvaltningsnivå inom socialnämnden 
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samt utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och kommunledningsförvaltningens 
tjänstepersoner. 
Slutligen bedömer vi att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning inom samtliga granskade nämnder. Vi har däremot 
identifierat ett behov av att kontrollmål med syfte på barnkonventionens tillämpning 
tillförs kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens internkontrollplaner utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetanalyser. Vi ser även ett behov av att socialnämnden utökar kontrollmålen 
till att även omfatta genomförandeplanerna.   
Utifrån vår granskning och iakttagelser bedömer vi att följande punkter bör ses över:  

- Kommunstyrelsen bör stärka sin strategiska styrning och ledning avseende 
barnkonventionens implementering i syfte att skapa samstämmighet mellan 
nämnderna.  

- Kommunstyrelsen bör säkerställa uppföljning avseende nämndernas insatser 
gällande implementering av barnkonventionen samt huruvida insatta insatser 
har haft avsedd effekt.  

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen inför barnkonsekvensanalyser inom 
ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom de frågor som berör 
barn och unga, följt av dokumentation.    

- Vi rekommenderar att barn- och utbildningsnämnden inför dokumenterade 
barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelserna inför beslut i nämnden.   

- Socialnämnden bör säkerställa att befintlig rutin avseende tillämpning av 
checklistan efterlevs inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslut i framförallt 
individärenden.    

- Vi rekommenderar att samtliga granskade nämnder tillämpar samt 
dokumenterar barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på delegation. 

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden säkerställer efterlevnaden av barnkonventionen inom 
ramen för den interna kontrollen utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetsanalyser. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden utökar kontrollmålen inom ramen för 
internkontrollarbetet till att även omfatta genomförandeplanerna.   

- Vi rekommenderar att barnkonventionen beaktas i olika processer så som 
resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och taxor/avgifter.   

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att samtliga ledamöter och 
tjänstepersoner erhåller utbildning avseende barnkonventionen. 

- Vi rekommenderar att socialnämnden tillser att samtliga tjänstepersoner 
erhåller adekvat utbildning avseende barnkonventionen.  

 
Datum som ovan 



23 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Public 

Falköpings kommuns revisorer 
 Granskning av implementering av barnkonventionen som svensk lag 

 2020-11-12 

KPMG AB 

Frida Starbrant Viktoria Bernstam 

Verksamhetsrevisor Kundansvarig/Certifierad kommunal revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 



 

Socialnämndens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (1) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 352 Dnr 30359  

Tjänsteskrivelse för beslut gällande tobaksförsäljning, 
ändrad bolagssammansättning ÖoB Falköping 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
1 Socialnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna anmälan från ÖoB 

Aktiebolag, organisationsnummer 556439-8120, avseende förändrad 
bolagssammansättning enligt 5 kap 7 § 2 st lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter (LTLP).   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Tillståndsenheten i samverkan, 2020-11-11      
  
 

Paragrafen skickas till  
TiS – Tillståndsenheten i Samverkan            
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Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut för perioden 

2020-12-01 – 2020-12-31.        

Bakgrund 

Beslut som fattats med stöd av gällande delegationsordning anmäls till 

socialnämnden.  

Delegationslistor 

Beslut fattade under perioden 2020-12-01 – 2020-12-31 

Ordförandebeslut    0 

Individ- och familjeomsorg   1323  

Äldreomsorg/funktionsnedsättning   264 

Bostadsanpassningsbidrag  19 

Dödsboanmälan     

Personal/anställningar – tillsvidare  14 

Personal/anställningar – visstid  33 

Bisyssla     

Utdelning fonder    

Jämkning dubbla boendekostnader  3 

Avskrivning skuld   6 

Tillståndsenheten i samverkan  1 

Socialnämndens arbetsutskott – protokoll 2 

Beslutsunderlag 

Handlingarna finns tillgängliga för socialnämnden under sammanträdet.       

Beslutet ska skickas till 

Akt 

 

 

 

Carin Karlsson 

Nämndsekreterare 


