KOMMUNFULLMÄKTIGE
2021-03-29
HANDLINGAR
ÄRENDE 3–12

Sida

1 (4)

KALLELSE
Datum

2021-03-29
Kommunfullmäktige

Ledamöter och ersättare
Se förteckning på sista sidan

Handlingar till ärendena på föredragningslistan kan
beställas från kommunledningsförvaltningen eller
läsas på kommunens webbplats

Tjänstepersoner
Sara Cronholm, kommunjurist
Kajsa Björck, kommunsekreterare

Telefon 0515-88 50 66
E-post kommunen@falkoping.se
Webbplats www.falkoping.se/kommunpolitik

Kommunfullmäktige
kallas till sammanträde måndagen den 29 mars 2021 klockan 18:30 i Pingstkyrkan, Falköping,
för att behandla följande ärenden.
Ärende
1.

Val av protokolljusterare

2.

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3.

Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S)
ställd till Sture Olsson (M) om situationen på kommunens
äldreboende
Dnr 2021/00081
Bilaga a) Svar
b) Kommunfullmäktige § 2/2021
b) Interpellation

4.

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om
tillgängliga lekplatser för alla
Dnr 2020/00273
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 36/2021
b) Tjänsteutlåtande
c) Tekniska nämnden § 96/2020
d) Ordförandebeslut
e) Kommunfullmäktige § 85/2020
f) Motionen

Anteckningar
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Ärende
5.

Ändring av reglementen för socialnämnden, kompetensoch arbetslivsnämnden och kommunstyrelsen med
anledning av flytt av verksamheten för försörjningsstöd
och visst övrigt ekonomiskt bistånd
Dnr 2020/00463
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 39/2021
b) Tjänsteutlåtande
c) Förslag till reglemente för socialnämnden
d) Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
e) Förslag till reglemente för kompetens- och
arbetslivsnämnden
f) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 55/2020
g) Socialnämnden § 10/2021

6.

Ombudgetering av budgetram mellan socialnämnden och
kompetens- och arbetslivsnämnden med anledning av
flytt av verksamheten för försörjningsstöd och visst
övrigt ekonomiskt bistånd
Dnr 2021/00018
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 40/2021
b) Tjänsteutlåtande
c) Beräkningsunderlag
d) Kommunfullmäktige § 109/2020

7.

Antagande av strategi för digitalisering
Dnr 2020/00236
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 41/2021
b) Tjänsteutlåtande
c) Strategi
d) Sammanställning av remissvar

8.

Ändring av riktlinje för bisyssla
Dnr 2021/00052
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 44/2021
b) Tjänsteutlåtande
c) Riktlinje

9.

Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut med
anledning av covid-19-lagen och dess följdförordningar
Dnr 2021/00124
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 58/2021
b) Tjänsteutlåtande

10.

Entledigande av Britt-Marie Aronsson (KD) från uppdraget
som ledamot i beredningen för översyn av den politiska
organisationen
Dnr 2021/00073
Bilaga a) Avsägelse
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Ärende
11.

Entledigande från Sonja Eriksson (SD) som ersättare i
byggnadsnämnden samt som ersättare i beredning för
översyn av den politiska organisationen
Dnr 2021/00127
Bilaga a) Avsägelse

12.

Kommunfullmäktiges anmälningsärenden
Dnr 2021/00066
Bilaga a) Kommunrevisionens granskning av implementeringen av barnkonventionen som svensk lag
b) Kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen,
§ 18/2021
c) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS)
– kvartal 4 år 2020

Patrik Björck (S)
Ordförande
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2018–2022
Ledamöter
Patrik Björck (S), ordförande
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf.
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf.
Dan Gabrielsson (S)
Karola Svensson (C)
Adam Johansson (M)
Johanna Johansson (SD)
Ingvor Bergman (S)
Dan Hovskär (KD)
Christopher Münch (SD)
Ed Kahrs (M)
Niclas Fällström (C)
Erik Kyrkander (V)
Susanne Berglund (S)
Jonas Larsson (SD)
Niclas Hillestrand (S)
Christina Jorméus (M)
Gary Linnéusson (KD)
Johanna Svensson (S)
Annika Carp (L)
Rune Lennartsson (C)
Tommy Almgren (SD)
Sture Olsson (M)
Roger Lundberg (S)
Camilla Funke (MP)
Thomas Svensson (S)
Vanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Morgan Billman (M)
Corry Thuresson (S)
Emil Estébanez (V)
Debora Josefsson (KD)
Heléne Svensson (S)
Sonja Eriksson (SD)
Göte Andersson (C)
Pema Malmgren (M)
Marie Post (S)
Hanna Nord (S)
Milada Wurm (SD)
Lovisa Wennerholm (C)
Alex Bergström (S)
Gerhard Karlsson (SD)
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S)
Elias Assio (M)
Anna-Brita Fransson (L)
Elisabeth Klang (V)
Fredy Neüman (S)
Christiane Uhle (C)
Per Magnusson (SD)
Maria Bruckshaw (KD)
Lisbeth Ek (S)

Ersättare
Jonas Karlsson (S)
Ingvor Arnoldsson (S)
Kovan Akrawi (S)
Inga-Lill Bergsten (S)
Hassan Hussein (S)
Monica Janzon (S)
Bengt Lundqvist (S)
Sofia Selander (S)
Jörgen Larsson (SD)
Matti Qvist (SD)
Jens Larsson (SD)
Frank Wurm (SD)
Arild Svensgam (SD)
Johan Eriksson (M)
Inge Persson (M)
Caroline Lundberg (M)
Johanna Blad (M)
Helén Engström (C)
Bengt Lennartsson (C)
Ingrid Martens (C)
Sofia Thuvesson (C)
Angela Joelsson (KD)
Anna-Sara Ståtenhag (KD)
Britt-Marie Aronsson (KD)
Iowan Hedendahl (V)
Scott Schylander (V)
Dag Högrell (L)
Maria Jern (L)
Roland Wanner (MP)
Anders Blom (MP)

Gruppledare
Niclas Hillestrand (S)
Jonas Larsson (SD)
Anders Winlöf (M)
Karola Svensson (C)
Dan Hovskär (KD)
Erik Kyrkander (V)
Annika Carp (L)
Camilla Funke (MP)

Svar på interpellation
Det råder ingen tvekan om att hela socialförvaltningens verksamhet har
påverkats mycket påtagligt av den pågående pandemin. Det jobb som utförts
har ägt rum under extraordinära förhållanden som pågått i över ett år. Dock får
vi skilja på frågorna i interpellationen. För att ta frågan om pandemin först. Det
är ett enastående jobb som våra medarbetare utfört under svåra och extremt
påfrestande förhållanden. Socialförvaltningen anställde redan i våras fler
personer för att kunna möta ett personalbortfall. Svårigheten har hela tiden
varit att både klara av ett mycket plötsligt personalbortfall helt utan förvarning
och samtidigt hantera den stress det inneburit för brukare, deras anhöriga och
personalen som följer av en mycket påtaglig och närvarande smittspridning.
Detta ska hanteras samtidigt med att vi i möjligaste mån måste se till att flödet
av personal som arbetar med smittade inte sprider smittan vidare.
Verksamheten har också vid kraftiga personalbortfall eller vid utbrott hos
brukare ställts inför synpunkter om att inte ta in extra personal, även om det
funnits, eftersom man då varit rädd för ytterligare spridning. Detta samtidigt
som hjälpen och stödet förväntas utföras i samma omfattning som tidigare.
Den ekvationen har inte och är inte alltid lätt att få ihop. Förvaltningen har hela
tiden haft en dialog med de fackliga organisationerna för att nå en samsyn
kring hur utmaningarna ska hanteras. Den dialogen har fungerat väl vilket också
de fackliga organisationerna har vittnat om.
Det förtjänas dock att sägas att det inte är rimligt att tro att det går att ha en
personalberedskap som kan se till att verksamheten flyter som vanligt utan
stora svårigheter under dessa förutsättningar. Det är naturligtvis också i
samverkan med de fackliga organisationerna som diskussionerna måste föras
kring vad pandemin kan skapa för behov av åtgärder i förlängningen. Då är det
viktigt att låta de fungerande samverkansstrukturer som vi har också få jobba
med frågorna. Jag litar på och har inte fått några andra signaler än att den
samverkansmodell som tillämpas inom sveriges kommuner, där dialogen med
fackliga organisationer utgör en grund, också fungerar i Falköping. Mitt intryck
är att den förhållandevis stora samsyn som rått möjliggjorts genom
transparens, där samtal och information har getts i en mängd olika forum för
att skapa delaktighet och förståelse för beslut som ibland måste fattas med
mycket kort varsel.
Så till den andra delen av interpellationen som mer precist berör Tåstorp. Det
är väldigt lätt att gå direkt på frågan om resurser, att det givna svaret på

problem är mer resurser. Vi som sett verksamhet på nära håll, vi som jobbat
mitt i den, vet att det ofta är svårare än så. Det råder ingen tvekan om att de
problem som uppmärksammats på Tåstorp måste tas på största allvar och inte
på något sätt förminskas. Detta har socialnämnden fått redovisningar kring vid
våra sammanträden. Förvaltningen har utrett händelserna och flera åtgärder
har vidtagits. Det är åtgärder som handlar om allt från riktade insatser runt
personal till utökad dialog med boende och anhöriga.
För att säkerställa hur anhöriga ser på boendet som helhet har någon anhörig
till samtliga boende kontaktats för att de ska kunna ge sin bild av hur de tycker
det fungerar. Utifrån dessa samtal kommer fokusgrupper startas med både
personal och anhöriga där diskussioner ska föras om vad som kan behöva
åtgärdas men också naturligtvis vad som har varit bra och som vi behöver göra
mer av. Det är väldigt lätt att sätta sig på kritikernas sida och peka finger men
låt oss inte glömma all den personal som dagligen gör sitt bästa för att ge så bra
stöd och omvårdnad som möjligt. Och som nu mår mycket dåligt av att se sitt
jobb bli ifrågasatt.
Vi vet alla hur snabbt det kan gå att sätta en negativ bild på en verksamhet och
hur svårt det kan vara att ”tvätta” bort denna bild. Jag är övertygad om att om
ska vi komma tillrätta med de svårigheter som kommit fram så måste vi skapa
oss denna samlade bild, där även de får komma till tals som inte synts i
massmedia, där de får höras som inte använt sociala medier för att sprida sin
ilska. Vi behöver och kommer skapa forum där personalen är en aktiv part för
att finna lösningar, där de som har sina nära och kära på Tåstorp får göra sin
röst hörd och sist men inte minst, där brukare utifrån sin förmåga och sina
förutsättningar ges möjlighet att påverka det stöd som vi är till för att ge dem.
Jag vill låta dessa processer verka först och jag vill att socialnämnden ska få en
samlad bild presenterat för sig av vad dessa samtal ger och vilka åtgärder som
vidtagits innan vi säger att det är mer resurser som behövs. Det är också så jag
uppfattar Ingvor Bergmans frågor, att ni först vill veta hur vi har tagit oss an
den kritik som framförts och hur vi avser att arbeta vidare och jag hoppas att
du fått svar på dessa frågor. Jag tackar för omtanken kring vårt eventuella
behov av resurstillskott men ber att få återkomma om socialnämnden skulle
behöva ett sådant och som vi då i så fall själva inte kan klara genom egen kraft.

Sture Olsson, ordförande i socialnämnden
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Dnr 2021/00081

Interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till
Sture Olsson (M) om situationen på kommunens
äldreboenden
Bakgrund
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Ingvor Bergman (S) följande
interpellation till socialnämndens ordförande Sture Olsson (M).
Interpellation
”Interpellation ställd till socialnämndens ordförande Sture Olsson
I spåren av den pågående pandemin har personalen inom äldreomsorgen,
både inom hemtjänst och särskilda boenden, utsatts för en extrem
arbetssituation med utökade arbetsuppgifter, sjukskrivningar och ständig oro
för smittspridning.
Via media, (Falköpings Tidning) har Falköpingsborna fått ta del av problem
inom kommunens äldreomsorg. Nu främst på Tåstorps demensboende. Den
pressade arbetssituation gäller flera äldreboenden.
Har socialnämnden kartlagt den situation som beskrivs och delar
socialnämndens ordförande de synpunkter som framförts av anhöriga och
personal?
Om så är fallet, vilka åtgärder planerar nämnden för att lösa den uppkomna
situationen?
Kommer det att krävas ett ekonomiskt tillskott för att tillföra extra resurser
till äldreomsorgen i kommunen?
I så fall hur ser dessa resurser ut och hur finansieras ett sådant tillskott?”
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning besvaras interpellationen vid
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Paragrafen skickas till
Sture Olsson (M)

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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INTERPELLATION STÄLLD TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE STURE OLSSON
I spåren av den pågående pandemin har personalen inom äldreomsorgen, både inom hemtjänst och
särskilda boenden, utsatts för en extrem arbetssituation med utökade arbetsuppgifter,
sjukskrivningar och ständig oro för smittspridning.
Via media, (Falköpings Tidning) har Falköpingsborna fått ta del av problem inom kommunens
äldreomsorg. Nu främst på Tåstorps demensboende. Den pressade arbetssituation gäller flera
äldreboenden.
Har socialnämnden kartlagt den situation som beskrivs och delar socialnämndens ordförande de
synpunkter som framförts av anhöriga och personal?
Om så är fallet, vilka åtgärder planerar nämnden för att lösa den uppkomna situationen?
Kommer det att krävas ett ekonomiskt tillskott för att tillföra extra resurser till äldreomsorgen i
kommunen?
I så fall hur ser dessa resurser ut och hur finansieras ett sådant tillskott?
Falköping 20210218
För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Ingvor Bergman

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 36
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Dnr 2020/00273

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD)
om tillgängliga lekplatser för alla
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om
tillgängliga lekplatser för alla ska anses besvarad.
Reservation
Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Jonas Larssons (SD) yrkande.
Bakgrund
Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att ge tekniska nämnden
i uppdrag att i samband med utbyte av lekredskap och vid inventering av
lekplatser och rastgårdar göra dessa mer tillgängliga för personer med
funktionsvariation.
I motionen lämnas förslaget ”att ge tekniska nämnden i uppdrag att i
samband med utbyte av lekredskap och vid inventering av våra lekplatser
och rastgårdar ska göra dessa mer tillgängliga för personer med funktionsvariation”.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 2020, § 85, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsens ordförande
beslutade den 19 augusti 2020, genom ett delegationsbeslut, att remittera
motionen till tekniska nämnden för yttrande senast den 18 november 2020.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 28 september, § 96, och
föreslår att motionen ska avslås då den inte har någon uttalad omfattning om
hur mycket som ska tillgänglighetsanpassas och därmed kan inte de
ekonomiska konsekvenserna förutses av motionen.
Tekniska nämnden beskriver dock i sitt svar att man är positiv till intentionerna att tillgängliggöra fler lekplatser och skapa attraktiva offentliga
miljöer för fler målgrupper.
Tekniska nämnden beskriver också att första steget i en tillgänglighetsanpassning av lekplatser består ofta i att byta ut underlaget från sand till
gummi för att exempelvis rullstolsburna eller personer med andra gåhjälpmedel överhuvudtaget ska kunna komma fram och in i lekplatsen bland
lekredskapen. Nästa steg i tillgänglighetsanpassning är att finna rätt lekutrustning som kan passa så många målgrupper som möjligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med tillgänglighetsrådet valt att
installera den så kallade ”kompisgungan” på de flesta lekplatser, då den fått
positiv respons och kan användas av flera personer med funktionsvariationer.

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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2021-03-17

Tekniska nämnden framför även att det vid nybyggnation av lekplatser redan
idag är lagkrav att tillgänglighetsanpassa dem i högre grad vilket innebär att
fler av kommunens lekplatser kommer att bli tillgänglighetsanpassade.
Förvaltningens bedömning
I tekniska nämndens svar framkommer att man redan idag arbetar med tillgänglighetsanpassning av lekplatser, dels genom att efterhand göra befintliga
lekplatser mer tillgänglighetsanpassade när utbyte av lekutrustning görs, och
dels utifrån de lagkrav som finns gällande tillgänglighetsanpassning vid
nybyggnation. Detta innebär sammantaget att fler av kommunens lekplatser
kommer att bli tillgängliga.
Ett exempel på en ombyggd lekplats är Plantis, där tillgänglighetsanpassningar gjorts. Även på Vilhelmsro finns en lekplats som är delvis
tillgänglighetsanpassad. Ett exempel på en tillgänglighetsanpassad nybyggd
lekplats är den på Fåraberget.
Ett annat exempel på en tillgänglighetsanpassad lekplats är lekplatsen på
Vindängens skola. Som skolgård är den enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna att jämställas med offentlig plats, vilket innebär att allmänheten har tillträde.
I tillgänglighetsdatabasen på Falköpings kommuns webbplats finns
information om vilken tillgänglighetsanpassning som gjorts på till exempel
lekplatser.
Mot bakgrund av det som framkommit utifrån tekniska nämndens yttrande
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02
Tekniska nämnden, § 96/2020
Delegationsbeslut om remittering, 2020-08-19
Kommunfullmäktige, § 85/2020
Motion från Johanna Johansson (SD), 2020-06-23
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om
tillgängliga lekplatser för alla ska anses besvarad.
Yrkanden
Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive Jonas
Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Motion från Johanna Johansson (SD) om tillgängliga
lekplatser för alla
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om
tillgängliga lekplatser för alla ska anses besvarad.
Bakgrund
Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att ge tekniska nämnden i
uppdrag att i samband med utbyte av lekredskap och vid inventering av
lekplatser och rastgårdar göra dessa mer tillgängliga för personer med
funktionsvariation.
I motionen lämnas förslaget ”att ge tekniska nämnden i uppdrag att i
samband med utbyte av lekredskap och vid inventering av våra lekplatser
och rastgårdar ska göra dessa mer tillgängliga för personer med
funktionsvariation”.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 2020, § 85, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsens ordförande
beslutade den 19 augusti 2020, genom ett delegationsbeslut, att remittera
motionen till tekniska nämnden för yttrande senast den 18 november 2020.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 28 september, § 96, och
föreslår att motionen ska avslås då den inte har någon uttalad omfattning om
hur mycket som ska tillgänglighetsanpassas och därmed kan inte de
ekonomiska konsekvenserna förutses av motionen.
Tekniska nämnden beskriver dock i sitt svar att man är positiv till
intentionerna att tillgängliggöra fler lekplatser och skapa attraktiva offentliga
miljöer för fler målgrupper.
Tekniska nämnden beskriver också att första steget i en
tillgänglighetsanpassning av lekplatser består ofta i att byta ut underlaget
från sand till gummi för att exempelvis rullstolsburna eller personer med
andra gåhjälpmedel överhuvudtaget ska kunna komma fram och in i
lekplatsen bland lekredskapen. Nästa steg i tillgänglighetsanpassning är att
finna rätt lekutrustning som kan passa så många målgrupper som möjligt.
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
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med tillgänglighetsrådet valt
att installera den så kallade ”kompisgungan” på de flesta lekplatser, då den
fått positiv respons och kan användas av flera personer med
funktionsvariationer.
Tekniska nämnden framför även att det vid nybyggnation av lekplatser redan
idag är lagkrav att tillgänglighetsanpassa dem i högre grad vilket innebär att
fler av kommunens lekplatser kommer att bli tillgänglighetsanpassade.
Förvaltningens bedömning
I tekniska nämndens svar framkommer att man redan idag arbetar med
tillgänglighetsanpassning av lekplatser, dels genom att efterhand göra
befintliga lekplatser mer tillgänglighetsanpassade när utbyte av lekutrustning
görs, och dels utifrån de lagkrav som finns gällande
tillgänglighetsanpassning vid nybyggnation. Detta innebär sammantaget att
fler av kommunens lekplatser kommer att bli tillgängliga.
Ett exempel på en ombyggd lekplats är Plantis, där
tillgänglighetsanpassningar gjorts. Även på Vilhelmsro finns en lekplats som
är delvis tillgänglighetsanpassad. Ett exempel på en tillgänglighetsanpassad
nybyggd lekplats är den på Fåraberget.
Ett annat exempel på en tillgänglighetsanpassad lekplats är lekplatsen på
Vindängens skola. Som skolgård är den enligt de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna att jämställas med offentlig plats, vilket innebär att
allmänheten har tillträde.
I tillgänglighetsdatabasen på Falköpings kommuns webbplats finns
information om vilken tillgänglighetsanpassning som gjorts på till exempel
lekplatser.
Mot bakgrund av det som framkommit utifrån tekniska nämndens yttrande
föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska anses besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-01-02
Tekniska nämnden, § 96/2020
Delegationsbeslut om remittering, 2020-08-19
Kommunfullmäktige, § 85/2020
Motion från Johanna Johansson (SD), 2020-06-23
Beslutet ska skickas till
Motionären
Tekniska nämnden

Linda Karelid
Kanslichef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

§ 96

2020-09-28

Dnr 2020/00217

Motion från Johanna Johansson (SD) om tillgängliga
lekplatser för alla
Tekniska nämndens beslut
1 Tekniska nämnden ställer sig positivt till intentionerna att tillgängliggöra
fler lekplatser och skapa attraktiva offentliga miljöer för fler målgrupper.
Tekniska nämnden avslår motionen då den inte har någon uttalad omfattning
om hur mycket som ska tillgänglighetsanpassas och därmed kan inte de
ekonomiska konsekvenserna förutses av motionen.
Vid nybyggnation av lekplatser är det redan idag lagkrav att
tillgänglighetsanpassa dem i högre grad vilket innebär att fler av kommunens
lekplatser kommer att bli tillgänglighetsanpassade.
Reservation
Christopher Münch och Mikael Lund (SD) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat en motion till Tekniska nämnden gällande
tillgänglighetsanpassning av kommunala lekplatser vid utbyte eller
inventering av lekutrustning.
Kommunens lekplatser har idag en utvecklingspotential för att kunna
tillgänglighetsanpassas i högre grad för att attrahera även barn med olika
funktionsvariationer.
Första steget i en tillgänglighetsanpassning av lekplatser består ofta i att byta
ut underlaget från sand till gummi för att exempelvis rullstolsburna eller
personer med andra gåhjälpmedel överhuvudtaget ska kunna komma fram
och in i lekplatsen bland lekredskapen. Detta gäller inte endast de lekande
barnen utan även för att föräldrar etc ska kunna följa med in och delta i
leken. Detta är en kostsam åtgärd och för den senast ombyggda lekplatsen i
Plantis kostade endast denna åtgärd cirka 900 000 kronor. Vilket innebär att
det inte finns ekonomiskt utrymme att genomföra detta överlag utan får ske
gradvis.
Nästa steg i tillgänglighetsanpassning är att finna rätt lekutrustning som kan
passa så många målgrupper som möjligt. Vi har i samråd med
tillgänglighetsrådet valt att installera den så kallade ”kompisgungan” på de
flesta lekplatser, då den fått positiv respons och kan användas av flera
Justerarnas signaturer
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1 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2020-09-28

personer med funktionsvariationer. Inom området saknas idag en samlad
information om vilka lekredskap som förespråkas ur tillgänglighetssynpunkt
och här kan Tekniska nämnden se möjligheter till en framtida utveckling.
Yrkanden
Christopher Münch (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag respektive
Christopher Münchs (SD) yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
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ORDFÖRANDEBESLUT
2020-08-19
KS 2020/00273

Kommunstyrelsen

 AJ — Powered by TellusTalk: ID 1070547942

Remittering av motion från Johanna Johansson (SD)
om tillgängliga lekplatser för alla
Ordförandebeslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till tekniska nämnden
för yttrande senast 18 november 2020.
Ordförandebeslut 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
Kommunstyrelsen

Adam Johansson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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2020-06-29

Dnr 2020/00273

Motion från Johanna Johansson (SD) om tillgängliga
lekplatser för alla
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för yttrande.
Bakgrund
Johanna Johansson (SD) har väckt en motion om att ge tekniska nämnden i
uppdrag att i samband med utbyte av lekredskap och vid inventering av våra
lekplatser och rastgårdar ska göra dessa mer tillgängliga för personer med
funktionsvariation.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer
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Motion
Tillgängliga lekplatser för alla
1 Januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.
I den står bl.a. att Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och
anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.
Barn har rätt till lek, vila och fritid.
Falköpings kommun skriver på sin hemsida att en av lekplatserna på Mösseberg
är tillgänglighetsanpassad vilket låter jättebra.
På plats där så är det jättebra underlag för ex. de barn som går med rullator.
Men så mycket mer anpassat känns det inte som det är och vår uppfattning är
att det inte finns andra anpassade lekplatser eller rastgårdar på
skolor/förskolor i kommunen.
Alla barn har rätt att leka och därför vill vi att kommunens lekplatser och
rastgårdar ska göras tillgängliga för personer med funktionsvariation
exempelvis rullstolsgunga, förhöjda sandlådor, bättre underlag på mark,
nedgrävd rutschkana på t.ex. en kulle, karusell för de med rullstolar eller andra
funktionsanpassade lekredskap.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
Att: ge tekniska nämnden i uppdrag att i samband med utbyte av lekredskap
och vid inventering av våra lekplatser och rastgårdar ska göra dessa mer
tillgängliga för personer med funktionsvariation.

Sverigedemokraterna Falköping Johanna Johansson
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Kommunstyrelsen

§ 39

2021-03-17

Dnr 2020/00463

Ändring av reglementen för socialnämnden, kompetensoch arbetslivsnämnden och kommunstyrelsen med
anledning av flytt av verksamheten för försörjningsstöd
och visst övrigt ekonomiskt bistånd
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
verksamheten för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd
flyttas från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från
och med den 1 maj 2021.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av
socialnämndens reglemente. Ändringen ska gälla från och med den 1 maj
2021 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter tidigare
reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 39.
3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av
kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente. Ändringen ska gälla från
och med den 1 maj 2021 och tas upp i ny kommunal författningssamling
som ersätter tidigare reglemente beslutat av kommunfullmäktige den
24 februari 2020, § 40.
4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av
kommunstyrelsens reglemente. Ändringen ska gälla från och med den
1 maj 2021 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter
tidigare reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 24 februari 2020,
§ 43.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 109, att ge
kommunstyrelsen 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 arbetslivsnämnden och 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 följande.


Justerarnas signaturer

Digital justering

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 till det är
Protokollsutdraget bestyrks
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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.



Uppgiften att vara arbetslöshetsnämnd, enligt lag (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd, flyttas från kommunstyrelsen till kompetensoch arbetslivsnämnden. Detta för att arbetslöshetsnämndens uppgift
enligt 2 § ovan nämnda lag är att vidtaga eller på annat sätt främja
kommunala åtgärder för att förebygga eller minska verkningarna av
arbetslöshet och det bedöms ha en närmare koppling till kompetensoch arbetslivsnämndens uppdrag.

I socialnämndens reglemente förtydligas vidare att nämnden fortsättningsvis
ansvarar för ensamkommande flyktingbarn, mottagandet av nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning från Arbetsförmedlingen eller
Migrationsverket samt ansvaret för kommunens budget- och skuldrådgivning.
Förslaget har skickats på remiss till kompetens- och arbetslivsnämnden samt
socialnämnden.
Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 9 december 2020, § 55,
att ställa sig bakom de föreslagna ändringarna i kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente.
Socialnämnden beslutade den 20 januari 2021, § 10, att ställa sig bakom
förslaget.
Förvaltningens bedömning
Efter att kompetens- och arbetslivsnämnden behandlat remissen har
förvaltningschefen uppmärksammat att en mindre justering av reglementet
behöver göras. Förslaget är att texten ”samt bidra till att öka sysselsättningen
i kommunen” i § 3, femte strecksatsen, i kompetens- och arbetslivsnämndens
reglemente ersättas med ”för att få fler i egen försörjning”.
Kommunledningsförvaltningen har inte någon annan uppfattning än
förvaltningschefen kring skrivningen som har till syfte att sätta ett mål för
nämndens verksamhet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
ändringen genomförs.
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Det har efter remissens utskick uppstått en fråga huruvida de donationsfonder som idag hanteras av socialnämnden och har koppling till ekonomiskt
bistånd ska överflyttas till kompetens- och arbetslivsnämnden. Kommunledningsförvaltningen har samrått med socialförvaltningen och kompetensoch arbetslivsförvaltningen och föreslår att förvaltningen av socialnämndens
donationsfonder ska vara kvar hos socialnämnden till dess att det pågående
kommunövergripande arbetet med översynen av donationsfonderna är klart.
Det berör därför inte något av reglementena i dagsläget utan frågan kommer
att lyftas när det kommunövergripande arbetet är klart.
Mot bakgrund av kompetens- och arbetslivsnämnden och socialnämndens
yttranden föreslår kommunledningsförvaltningen, inkluderat den ändring
som redogjorts för ovan från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att verksamheten
för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd flyttas från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1 maj
2021. Vidare föreslås att kommunfullmäktige godkänner ändring av socialnämndens, kompetens- och arbetslivsnämndens samt kommunstyrelsens
reglementen att gälla från och med den 1 maj 2021.
Finansiering
Flytt av budgetmedel från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden med verksamhetsflytten kommer att ske i separat beslut, se ärende
KS 2021/18.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2021
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-03
Kompetens- och arbetslivsnämndens yttrande, 2020-12-09
Socialnämndens yttrande, 2021-01-20
Kommunledningsförvaltningens förslag till socialnämndens reglemente
Kommunledningsförvaltningens förslag till kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens reglemente

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Ändring av reglementen för socialnämnden,
kompetens- och arbetslivsnämnden och
kommunstyrelsen med anledning av flytt av
verksamheten för försörjningsstöd och visst övrigt
ekonomiskt bistånd
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att
verksamheten för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd
flyttas från socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från
och med den 1 maj 2021.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av
socialnämndens reglemente. Ändringen ska gälla från och med den 1 maj
2021 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter tidigare
reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 24 februari 2020, § 39.
3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av
kompetens- och arbetslivsnämndens reglemente. Ändringen ska gälla från
och med den 1 maj 2021 och tas upp i ny kommunal författningssamling
som ersätter tidigare reglemente beslutat av kommunfullmäktige den
24 februari 2020, § 40.
4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av
kommunstyrelsens reglemente. Ändringen ska gälla från och med den
1 maj 2021 och tas upp i ny kommunal författningssamling som ersätter
tidigare reglemente beslutat av kommunfullmäktige den 24 februari 2020,
§ 43.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 109, att ge
kommunstyrelsen 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 arbetslivsnämnden och kommunstyrelsens
reglementen ses över.
Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen
Sara Cronholm Kommunjurist
sara.cronholm@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
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Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen och
kompetens- och arbetslivsförvaltningen tagit fram förslag på ändringar i
nämndernas reglementen. Ändringarna innebär i korthet följande.


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 till det
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.



Uppgiften att vara arbetslöshetsnämnd, enligt lag (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd, flyttas från kommunstyrelsen till kompetensoch arbetslivsnämnden. Detta för att arbetslöshetsnämndens uppgift
enligt 2 § ovan nämnda lag är att vidtaga eller på annat sätt främja
kommunala åtgärder för att förebygga eller minska verkningarna av
arbetslöshet och det bedöms ha en närmare koppling till kompetensoch arbetslivsnämndens uppdrag.

I socialnämndens reglemente förtydligas vidare att nämnden fortsättningsvis
ansvarar för ensamkommande flyktingbarn, mottagandet av nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning från Arbetsförmedlingen eller
Migrationsverket samt ansvaret för kommunens budget- och
skuldrådgivning.
Förslaget har skickats på remiss till kompetens- och arbetslivsnämnden samt
socialnämnden.
Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 9 december 2020, § 55, att
ställa sig bakom de föreslagna ändringarna i kompetens- och
arbetslivsnämndens reglemente.
Socialnämnden beslutade den 20 januari 2021, § 10, att ställa sig bakom
förslaget.
Förvaltningens bedömning
Efter att kompetens- och arbetslivsnämnden behandlat remissen har
förvaltningschefen uppmärksammat att en mindre justering av reglementet
behöver göras. Förslaget är att texten ”samt bidra till att öka sysselsättningen
i kommunen” i § 3, femte strecksatsen, i kompetens- och arbetslivsnämndens
reglemente ersättas med ”för att få fler i egen försörjning”.
Kommunledningsförvaltningen har inte någon annan uppfattning än
förvaltningschefen kring skrivningen som har till syfte att sätta ett mål för
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nämndens verksamhet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att
ändringen genomförs.
Det har efter remissens utskick uppstått en fråga huruvida de
donationsfonder som idag hanteras av socialnämnden och har koppling till
ekonomiskt bistånd ska överflyttas till kompetens- och arbetslivsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen har samrått med socialförvaltningen och
kompetens- och arbetslivsförvaltningen och föreslår att förvaltningen av
socialnämndens donationsfonder ska vara kvar hos socialnämnden till dess
att det pågående kommunövergripande arbetet med översynen av
donationsfonderna är klart. Det berör därför inte något av reglementena i
dagsläget utan frågan kommer att lyftas när det kommunövergripande arbetet
är klart.
Mot bakgrund av kompetens- och arbetslivsnämnden och socialnämndens
yttranden föreslår kommunledningsförvaltningen, inkluderat den ändring
som redogjorts för ovan från kompetens- och arbetslivsförvaltningen, att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att verksamheten
för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd flyttas från
socialnämnden till kompetens- och arbetslivsnämnden från och med den 1
maj 2021. Vidare föreslås att kommunfullmäktige godkänner ändring av
socialnämndens, kompetens- och arbetslivsnämndens samt
kommunstyrelsens reglementen att gälla från och med den 1 maj 2021.
Finansiering
Flytt av budgetmedel från socialnämnden till kompetens- och
arbetslivsnämnden med verksamhetsflytten kommer att ske i separat beslut,
se ärende KS 2021/18.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-03
Kompetens- och arbetslivsnämndens yttrande, 2020-12-09
Socialnämndens yttrande, 2021-01-20
Kommunledningsförvaltningens förslag till socialnämndens reglemente
Kommunledningsförvaltningens förslag till kompetens- och
arbetslivsnämndens reglemente
Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens reglemente
Beslutet ska skickas till
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Sara Cronholm, kommunjurist

Sara Cronholm
Kommunjurist

KOMMUNAL
FÖRFATTNINGSSAMLING
FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

Reglemente för socialnämnden
Antagen av kommunfullmäktige den XX, § X
(Denna kommunala författningssamling ersätter KFS XXX)

Gäller från och med XX

Utöver det som föreskrivs om socialnämnden i kommunallagen (KL) och
annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.
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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
7

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
10

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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KOMMUNAL
FÖRFATTNINGSSAMLING
FÖR FALKÖPINGS KOMMUN
Reglemente för kommunstyrelsen
Antagen av kommunfullmäktige den XX, § X
(Denna författningssamling ersätter KFS 2017:06)

Gäller från och medXX

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen
(1991:900), KL, och annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
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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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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 få fler i egen försörjning.
- 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.
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§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 kompetensoch 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.
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§ 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.
12

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.
____________________________________________________________
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kompetens- och arbetslivsnämnden

§ 55

2020-12-09

Dnr 2020/00086

Reglemente kompetens- och arbetslivsnämnden 2021
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till
Reglemente för kompetens- och arbetslivsnämnden med giltighet från och
med 1 maj 2021.
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.
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. De nya reglementena
beslutas sedan enligt plan av kommunfullmäktige 29 mars 2021.
Kommunjurist Sara Cronholm presenterade förslaget till nytt reglemente för
kompetens- och arbetslivsnämnden.
Beslutsunderlag
 Reglemente för kompetens- och arbetslivsnämnden

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)
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2021-01-20

Socialnämnden

§ 10

Dnr 2020/00130

Ändring av reglementen för socialnämnden,
kompetens- och arbetslivsnämnden och
kommunstyrelsen
Socialnämndens 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 kommunstyrelsen 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.
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-01-20

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
Socialnämndens arbetsutskott, § 3/2021
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
Akt
Kommunstyrelsens kansli

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 40

2021-03-17

Dnr 2021/00018

Ombudgetering av budgetram mellan socialnämnden
och kompetens- och arbetslivsnämnden med anledning
av flytt av verksamheten för försörjningsstöd och visst
övrigt ekonomiskt bistånd
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, med anledning av
flytt av verksamheten för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt
bistånd, överföra budgetram om 26 875 000 kronor från socialnämnden
till kompetens- och arbetslivsnämnden. Ombudgeteringen gäller för
perioden maj till december 2021. Inför år 2022 överförs ytterligare
13 438 000 kronor, det vill säga att den totala budgetramen på helårsbasis
som överförs uppgår till 40 313 000 kronor i 2021 års kostnadsläge.
Protokollsanteckning
Ingvor Bergman (S) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas i
slutet av paragrafen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i ett inriktningsbeslut den 28 september
2020, § 109, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med
arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska samlas under
kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning, i enlighet med
inriktningsbeslutets intentioner. Uppdraget skulle redovisas i början av år
2021 till kommunstyrelsen.
En förnyad arbetsmarknadspolitik involverar främst fyra delar av den
kommunala verksamheten. Enheterna för vuxenutbildning och arbetsmarknad hos kompetens- och arbetslivsförvaltningen, enheten för stöd och
försörjning hos socialförvaltningen, samt näringslivsenheten hos kommunledningsförvaltningen. Förutom ovan nämnda enheter ska hela den
kommunala organisationen bistå i arbetet att få fler i egen försörjning
En inriktning på en förnyad arbetsmarknadspolitik har utformats mot
bakgrund av följande utmaningar.


En stor målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.



Ökande kostnader för ekonomiskt bistånd med budgetunderskott som
följdverkan.



Svårigheter att matcha arbetskraftens kompetens mot
arbetsmarknadens behov.

I samband med att en ny arbetsmarknadsstrategi togs fram år 2016 gjordes
en utredning av hur arbetet med arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

1 (3)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

bistånd sker. När arbetsmarknadsstrategin antogs fick socialförvaltningens
enhet för stöd- och försörjning och kompetens- och arbetslivsförvaltningens
arbetsmarknadsenhet i uppdrag att samlokaliseras under namnet
Arbetsmarknadscenter.
Under våren 2019 gjordes en utvärdering av arbetsmarknadsstrategin och
arbetet med samlokaliseringen. I den framkom det att samlokaliseringen inte
fullt ut uppnått förväntad effekt och behovet av att samla enheten för stöd och
försörjning och arbetsmarknadsenheten under en nämnd och förvaltning var
stort. Därför gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en organisation
för att få ett större genomslag av den förnyade arbetsmarknadspolitiken
samlat på kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning ska se ut.
Utredningen ska lämna förslag på en organisation och genomlysa de
ekonomiska förutsättningarna. I dagsläget finns ett underskott för
försörjningsstödet som kommer att följa med in i den nya organisationen.
Ambitionen är att den nya organisationen ska vara klar och träda i kraft den
1 maj 2021.
Förvaltningens bedömning
I enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om organisationsförändring har ekonomer på respektive förvaltning beräknat vad det innebär i
förändring och förslag till överföring av ekonomisk budgetramarna mellan
socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden.
Det bör noteras att denna del av socialnämndens verksamhet under senaste
åren visat underskott jämfört med tilldelad budgetram.
Finansiering
En av målsättningarna med en ny arbetsmarknadspolitik är att på sikt minska
kostnaderna för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd.
Samtidigt kommer det på kort sikt innebära ökade kostnader. Tillskjutande
av ytterligare kommunala medel ska vara en del av budgetarbetet under år
2021 inför år 2022.
I samband med bildandet av en ny organisation kommer budgetmedel och
eventuella underskott från socialnämnden att flyttas till kompetens- och
arbetslivsnämnden. Detta sker i två steg. Då organisationsförändringen sker
från den 1 maj 2021 överförs 26 875 000 kronor under år 2021 och inför år
2022 överförs ytterligare 13 438 000 kronor. Total budgetram som förs över
på helårsbasis uppgår då till 40 313 000 kronor i 2021 års kostnadsläge.

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-03
Beräkningsunderlag, flytt av budgetram för ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktige § 109/2020
Protokollsanteckning
Ingvor Bergman (S) inkommer med följande protokollsanteckning.
"Socialdemokraterna anser att överföringen av medel från socialnämnden till
kompetens och arbetslivsnämnden ej kommer att vara tillräcklig för att täcka
kostnaderna för försörjningsstöd, eftersom denna budgetpost de senaste åren
visat sig vara högre än den summan som nu överförs. Det finns inte heller
några medel avsatta för aktiviteter för den grupp som nämnden nu får ansvar
för. Noteras också att den dialog som utlovades med samtliga partier kring
budgetförutsättningar i samband med överföringen ej har genomförts.”

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

3 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-03
KS 2021/00018

1 (3)

Kommunstyrelsen

Ombudgetering av budgetram mellan socialnämnden
och kompetens- och arbetslivsnämnden med anledning
av flytt av verksamheten för försörjningsstöd och visst
övrigt ekonomiskt bistånd
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, med anledning av
flytt av verksamheten för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt
bistånd, överföra budgetram om 26 875 000 kronor från socialnämnden
till kompetens- och arbetslivsnämnden. Ombudgeteringen gäller för
perioden maj till december 2021. Inför år 2022 överförs ytterligare
13 438 000 kronor, det vill säga att den totala budgetramen på helårsbasis
som överförs uppgår till 40 313 000 kronor i 2021 års kostnadsläge.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i ett inriktningsbeslut den 28 september
2020, § 109, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur arbetet med
arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska samlas under
kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning, i enlighet med
inriktningsbeslutets intentioner. Uppdraget skulle redovisas i början av år
2021 till kommunstyrelsen.
En förnyad arbetsmarknadspolitik involverar främst fyra delar av den
kommunala verksamheten. Enheterna för vuxenutbildning och
arbetsmarknad hos kompetens- och arbetslivsförvaltningen, enheten för stöd
och försörjning hos socialförvaltningen, samt näringslivsenheten hos
kommunledningsförvaltningen. Förutom ovan nämnda enheter ska hela den
kommunala organisationen bistå i arbetet att få fler i egen försörjning
En inriktning på en förnyad arbetsmarknadspolitik har utformats mot
bakgrund av följande utmaningar.


En stor målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.



Ökande kostnader för ekonomiskt bistånd med budgetunderskott som
följdverkan.

Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen
Magnus Fleischer Ekonomichef
magnus.fleischer@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
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Svårigheter att matcha arbetskraftens kompetens mot
arbetsmarknadens behov.

I samband med att en ny arbetsmarknadsstrategi togs fram år 2016 gjordes
en utredning av hur arbetet med arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt
bistånd sker. När arbetsmarknadsstrategin antogs fick socialförvaltningens
enhet för stöd- och försörjning och kompetens- och arbetslivsförvaltningens
arbetsmarknadsenhet i uppdrag att samlokaliseras under namnet
Arbetsmarknadscenter.
Under våren 2019 gjordes en utvärdering av arbetsmarknadsstrategin och
arbetet med samlokaliseringen. I den framkom det att samlokaliseringen inte
fullt ut uppnått förväntad effekt och behovet av att samla enheten för stöd och
försörjning och arbetsmarknadsenheten under en nämnd och förvaltning var
stort. Därför gavs kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en organisation för
att få ett större genomslag av den förnyade arbetsmarknadspolitiken samlat på
kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning ska se ut.
Utredningen ska lämna förslag på en organisation och genomlysa de ekonomiska
förutsättningarna. I dagsläget finns ett underskott för försörjningsstödet som
kommer att följa med in i den nya organisationen. Ambitionen är att den nya
organisationen ska vara klar och träda i kraft den 1 maj 2021.
Förvaltningens bedömning
I enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om organisationsförändring har ekonomer på respektive förvaltning beräknat vad det innebär i
förändring och förslag till överföring av ekonomisk budgetramarna mellan
socialnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden.
Det bör noteras att denna del av socialnämndens verksamhet under senaste
åren visat underskott jämfört med tilldelad budgetram.
Finansiering
En av målsättningarna med en ny arbetsmarknadspolitik är att på sikt minska
kostnaderna för försörjningsstöd och visst övrigt ekonomiskt bistånd.
Samtidigt kommer det på kort sikt innebära ökade kostnader. Tillskjutande
av ytterligare kommunala medel ska vara en del av budgetarbetet under år
2021 inför år 2022.
I samband med bildandet av en ny organisation kommer budgetmedel och
eventuella underskott från socialnämnden att flyttas till kompetens- och
arbetslivsnämnden. Detta sker i två steg. Då organisationsförändringen sker
från den 1 maj 2021 överförs 26 875 000 kronor under år 2021 och inför år
2022 överförs ytterligare 13 438 000 kronor. Total budgetram som förs över
på helårsbasis uppgår då till 40 313 000 kronor i 2021 års kostnadsläge.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-03
Beräkningsunderlag, flytt av budgetram för ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktige § 109/2020
Beslutet ska skickas till
Socialnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Ekonomiavdelningen

Magnus Fleischer
Ekonomichef

Ekonomiskt bistånd personal
 Enhetschef, 1 tjänst
 Socialsekreterare, 14 tjänster (varav en 1:e och en ek. handläggare)
 1 receptionist
 2 administratörer

Övrigt
 Tolkkostnader kostnader hittills januari-augusti 309.103/8*12=463.655
465.000*0,4=186.000
 Ekonomiskt bistånd 28.864.000 flyttas till KAF
 Förbrukningsmaterial, skrivare, larm och utbildning till personal flytta 100.000
 Finsam flyttas till KAF, kostnad 2020 570.000/2=285.000
 30% av socialjouren ska läggas över till KAF, kostnad 2020 560.000*0,3=168.000

Flytt av ekonomiskt bistånd till KAF
Hela budgeten för ek.bistånd

Totalt

2021

2022

Kontroll

28 864

19 243

9 621

28 864

801

534

267

801

Socialsekreterare (14 tjänster)

8 411

5 607

2 804

8 411

Administratör, reception (3 tjänster)

1 487

991

496

1 487

Finsam

285

190

95

285

Socialjouren

168

112

56

168

Utbildning, larm, övrigt

100

67

33

100

Tolk

186

124

62

186

40 302

26 868

13 434

40 302

Enhetschef

Personal som stannar på IFO





Budget & skuldrådgivare, 1 tjänst - stannar på IFO
Boendesamordnare, 1 tjänst - stannar på IFO
1 tjänst ekonomiassistent - stannar på IFO
1 reception stannar på IFO
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Dnr 2020/00218

Inriktningsbeslut - En förnyad arbetsmarknadspolitik
för Falköpings kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
arbetsmarknadsstrategin i enlighet med inriktningsbeslutets intentioner.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i januari 2021.
2 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur
arbetet med arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd ska samlas
under kompetens- och arbetslivsnämnden och dess förvaltning, i enlighet
med inriktningsbeslutets intentioner. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen senast i januari 2021.
3 Kommunfullmäktige ger kompetens- och arbetslivsnämnden i uppdrag att
utreda en utformning av aktivitetskrav för ekonomiskt bistånd. Uppdraget
ska redovisas till kommunstyrelsen och kompetens- och
arbetslivsnämnden senast i januari 2021.
4 Kommunfullmäktige ger kompetens- och arbetslivsnämnden i uppdrag att
utreda hur kommunala arbetsmarknadsanställningar med utgångspunkt i
projektet Fal-Jobb ska utformas. Uppdraget ska redovisas till
kommunstyrelsen och kompetens-och arbetslivsnämnden senast januari
2021.
5 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och kompetens- och
arbetslivsnämnden i uppdrag att gemensamt utreda hur samverkan med
externa aktörer och näringslivet ska öka för att möjliggöra för fler
försörjningsstödstagare att nå egen försörjning. Uppdraget ska redovisas
till kommunstyrelsen och kompetens- och arbetslivsnämnden senast
januari 2021.
6 Kommunfullmäktige ger kompetens- och arbetslivsnämnden i uppdrag att
utreda och presentera de insatser som fungerar väl i dag och vilka insatser
som behövs i framtiden. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen
och kompetens-och arbetslivsnämnden senast i januari 2021.
Syfte
Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa bättre
förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och
delaktighet istället för arbetslöshet och utanförskap. Därtill skapas det bättre
förutsättningar att möta näringslivets behov av kompetensförsörjning och
tillvarata deras vilja till socialt ansvarstagande.
Mål
- Öka sysselsättningen i Falköpings kommun.
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- Erbjuda utbildningar som möjliggör för individen att närma sig
arbetsmarknaden.
- Minska utanförskapet i Falköpings kommun.
- Minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd.
- Erbjuda god matchning och kompetensförsörjning till näringslivet i
Falköpings kommun.
Skapa förutsättningar för målgruppen arbetssökande att möta företagens
kompetensbehov.
Bakgrund
En inriktning på en förnyad arbetsmarknadspolitik har utformats mot
bakgrund av följande utmaningar:
- En stor målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.
- Ökande kostnader för ekonomiskt bistånd med budgetunderskott som
följdverkan.
- Svårigheter att matcha arbetskraftens kompetens mot arbetsmarknadens
behov.
Genomförande
En förnyad arbetsmarknadspolitik involverar främst fyra delar av den
kommunala verksamheten. Enheterna för vuxenutbildning och
arbetsmarknad hos kompetens- och arbetslivsförvaltningen, enheten för stödoch försörjning hos socialförvaltningen samt näringslivsenheten hos
kommunledningsförvaltningen. Förutom ovan nämnda enheter ska hela den
kommunala organisationen bistå i arbetet att få fler i egen försörjning.
Målgrupper och avgränsningar
Kommunens fokus med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ska tydligt
vara att arbeta med de individer som i dag står långt från arbetsmarknaden.
Detta är en grupp som de senaste åren har ökat och kommer kräva flera typer
av åtgärder för att kunna göra stegförflyttningar till egen försörjning.
Samtidigt är det en grupp som har en stor potential i att kunna bidra till det
gemensamma och med en egen försörjning kunna få en större frihet i livet.
Revidering av arbetsmarknadsstrategin
Den nu gällande arbetsmarknadsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige
2016. I den var fokus på att få individer som stod nära arbetsmarknaden att
komma i arbete, ett fokus som vid beslutet var rätt. Sedan 2016 har mycket
förändrats och vi ser nu att det finns ett tydligt behov av att revidera
strategin. Syftet med en revidering är få en ny strategi som tar ett större
fokus på att arbeta med den målgrupp som nu är störst bland
försörjningsstödstagarna, de individer som står långt från arbetsmarknaden.
Under våren 2019 gjorde företaget ”Pay Off” en utvärdering av
arbetsmarknadsstrategin. Denna utvärdering ska ligga till grund för en
Justerarnas signaturer
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revidering av nu gällande arbetsmarknadsstrategi. Arbetsmarknadsstrategin
är ett viktigt instrument för att kunna styra de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna till rätt målgrupp. Denna målgrupp kan över tid förändras och
därför bör strategin årligen aktualitetsprövas samt utvärderas och revideras
varje mandatperiod.
Stärkt fokus på individen
En framgångsrik arbetsmarknadspolitik bygger på att se till den enskilda
individens förutsättningar och förmåga att gå från arbetslöshet till egen
försörjning. Det är av största vikt att varje individ ges rätt insatser för att
göra stegförflyttningar. Därför ska alla som uppbär ekonomiskt bistånd ha en
individuell genomförandeplan eller SIP (samordnad individuell plan) som
innehåller aktiviteter syftar till att individen ska kunna gå mot egen
försörjning.
Utredning och förändring av organisationen I samband med att en ny
arbetsmarknadsstrategi togs fram 2016 gjordes en utredning av hur arbetet
med arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd sker. När
arbetsmarknadsstrategin antogs fick socialförvaltningens enhet för stöd och
försörjning och kompetens- och arbetslivsförvaltningens
arbetsmarknadsenhet i uppdrag att samlokaliseras under namnet
Arbetsmarknadscenter. Under våren 2019 gjordes en utvärdering av
arbetsmarknadsstrategin och arbetet med samlokaliseringen. I den framkom
det att samlokaliseringen inte fullt ut uppnått förväntad effekt och behovet av
att samla enheten för stöd- och försörjning och arbetsmarknadsenheten under
en nämnd och förvaltning var stort. Därför ges kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda hur en organisation för att få ett större genomslag av den förnyade
arbetsmarknadspolitiken samlat på kompetens- och arbetslivsnämnden och
dess förvaltning ska se ut.
Utredningen ska lämna förslag på en organisation och genomlysa de
ekonomiska förutsättningarna. I dagsläget finns ett underskott för
försörjningsstödet som kommer att följa med in i den nya organisationen.
Ambitionen är att den nya organisationen ska vara klar och träda i kraft den
1 maj 2021.
Utbildning för att möta arbetsmarknadens behov
Den målgrupp som är störst bland försörjningsstödstagarna är utrikes födda
med svaga språkkunskaper. Denna målgrupp står mycket långt från
arbetsmarknaden och kommer kräva flera åtgärder för att närma sig den. Ett
verktyg för att komma tillrätta med denna problematik är vuxenutbildningen.
Framtidens vuxenutbildning i Falköpings kommun
Vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg för de Falköpingsbor som vill
förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Därför är det av största vikt
att vuxenutbildningen gör en kontinuerlig omvärldsspaning och nyttjar de
Justerarnas signaturer
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statliga medel som finns avsatta, för att erbjuda relevanta utbildningar med
en tydlig koppling till arbetsmarknadens behov.
Utökad samverkan i Skaraborg
Under fler års tid har det skett en samverkan mellan Skaraborgs kommuner
kring vuxenutbildning. Detta har inneburit att medborgarna har kunnat
erbjudas flera olika typer av exempelvis yrkesutbildningar och dessa har
genomförts i olika kommuner. För att Skaraborg fortsatt ska kunna vara en
stark och attraktiv arbetsmarknadsregion måste det ske en utökad samverkan
mellan kommunerna. Detta för att kunna ta del av ytterligare statliga bidrag,
men även erbjuda ännu fler relevanta utbildningar.
Kombinationer av utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser
De olika arbetsmarknadsinsatser som finns – traineejobb,
utbildningskontrakt och extratjänster – ställer krav på en utökad samverkan
mellan vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamheter. Genom att
kombinera utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser möjliggörs att individen
kan höja sin kompetens och samtidigt skapa kontakt med arbetsmarknaden
och få viktiga referenser för framtiden. Erfarenhet visar att det är en
framgångsrik metod för språkinlärning att kombinera studier (exempelvis
SFI) och praktik eller arbete. Lärlingsliknande program efterfrågas ofta av
arbetsgivare, eftersom det möjliggör specifik utbildning som baseras på
arbetsgivarens behov. I nära samverkan med externa aktörer, exempelvis
arbetsförmedlingen, kan insatser utformas som möter individernas och
arbetsmarknadens behov.
Självförsörjning och inkludering istället för ekonomiskt bistånd
Många falköpingsbor som saknar arbete är i dag hänvisade till ekonomiskt
bistånd för att klara sin försörjning. Att minska andelen falköpingsbor som
uppbär ekonomiskt bistånd innebär stora vinster för både den enskilde och
kommunen. Personer som söker ekonomiskt bistånd i Falköpings kommun
ska mötas med en positiv förväntan om arbetsförmåga.
Aktivitetskrav för personer som uppbär ekonomiskt bistånd
Falköpings kommun ska tillämpa ett aktivitetskrav för personer som uppbär
ekonomiskt bistånd. Detta ska ske i form av aktiviteter utifrån individens
bedömda arbetsförmåga. Ambitionen är att deltagande i aktivering ska vara
ett villkor för ekonomiskt bistånd, detta ska dock utredas noggrant för att
eventuella konsekvenser ska kunna belysas. Syftet med aktivitetskravet är att
stärka drivkrafterna för arbete, undvika passivitet, säkerställa korrekta
utbetalningar och få tid att rusta för arbetsmarknaden.
Strategiskt arbete med kommunala arbetsmarknadsanställningar och
subventionerade anställningar
Falköpings kommun startade för ett antal år sedan ett projektarbete kring
kommunala arbetsmarknadsanställningar. Projektet gick under namnet
FalJobb. Syftet med projektet var att utöka samverkan mellan myndigheter,
att identifiera systemfel, att deltagarna skulle komma till egen försörjning, att
Justerarnas signaturer
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fördjupa barnperspektivet i handläggningen av försörjningsstödet samt att
projektdeltagarna skulle uppleva en förbättrad hälsa under tiden de var
inskrivna i Fal Jobb. Projektet föll väl ut och uppnådde i stort sett samtliga
mål/delmål.
Ett strategiskt arbete med kommunala arbetsmarknadsanställningar skulle
kunna innebära en god möjlighet för personer som uppbär ekonomiskt
bistånd att vara anställda i kommunen med bidrag från arbetsförmedlingen
för att kunna göra stegförflyttningar mot egen försörjning. Därför behöver
det utredas hur kommunen kan arbeta strategiskt med denna typ av
anställningar.
Det finns flera typer subventionerade anställningar med stöd i form av
ekonomisk kompensation till arbetsgivaren där hela eller delar av
lönekostnaden subventioneras. Dessa anställningsformer är goda att nyttja
för personer som av olika orsaker står långt från arbete, ofta
långtidsarbetslösa eller nyanlända.
Behov av ökad samverkan med näringslivet och externa aktörer
För att kunna nå ett framgångsrikt arbete med arbetsmarknadspolitiken är
samverkan med näringslivet och de olika externa aktörerna avgörande.
Näringslivets vilja att vara delaktiga i arbetet ska tas tillvara och uppmuntras.
Tillsammans kan vi möjliggöra för fler att nå egen försörjning.
Samverkan med de externa aktörerna är viktigt, inte minst med
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Samordningsförbundet har även
de en viktig roll att spela. Därutöver finns det ett antal andra aktörer som på
ett positivt sätt kan bidra i arbetet med att minska arbetslösheten, exempelvis
Coompanion och Nyföretagarcentrum.
Därför behöver samverkan ökas och stärkas de kommande åren.
Arbetsförmedlingen
Sedan den förra arbetsmarknadsstrategin antogs har Arbetsförmedlingen
genomgått en stor reformering som fortfarande inte är i mål. Det finns stora
oklarheter kring arbetsförmedlingens framtida roll och hur deras
organisering samt lokala närvaro kommer att se ut. För Falköpings kommun
innebär detta en betydande osäkerhet i en tid där samverkan mellan kommun
och arbetsförmedling är oerhört viktigt, i synnerhet för att kunna få fler i
arbete eller studier. Arbetsförmedlingen definierar själva i ett tidigt skede att
deras uppgift kommer att vara att arbeta med de individer som står nära
arbetsmarknaden och kommunen bör främst arbeta med dem som står långt
från arbetsmarknaden. Samverkan ska sedan ske allteftersom individerna gör
stegförflyttningar.
Det är viktigt att nogsamt följa utvecklingen kring arbetsförmedlingen och
särskilt bevaka hur de planerar för att samverkan med kommunerna ska ske.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

5 (6)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-09-28

Finansiering
Arbetet med att genomföra utredningar och revidera arbetsmarknadsstrategin
ska ske inom varje nämnds rambudget.
En av målsättningarna med en ny arbetsmarknadspolitik är att på sikt minska
kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Samtidigt vet vi att det på kort sikt
kommer att innebära ökade kostnader. Eventuella ytterligare statliga medel
kan komma att aviseras i regeringens höstbudget. Tillskjutande av ytterligare
kommunala medel ska vara en del av budgetarbetet för 2021.
I samband med bildandet av en ny organisation kommer budgetmedel och
eventuella underskott från socialnämnden att flyttas till kompetens- och
arbetslivsnämnden. Exakta siffror ska klargöras i den organisationsutredning
som kommunstyrelsen genomför.
Yrkanden
Adam Johansson (M), Ingvor Bergman (S) och Dan Hovskär (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Paragrafen skickas till
Kommunstyrelsen
Kompetens- och arbetslivsnämnden
Socialnämnden
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Antagande av strategi för digitalisering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
strategi för digitalisering.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att strategin gäller
från och med den 1 maj 2021 och ersätter policy för digitalisering antagen
av kommunfullmäktige den 29 maj 2017, § 66.
Bakgrund
I flerårsplanen för åren 2020–2022 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en strategi för digitalisering, med syfte att leda till en ökad effektivitet
och bättre arbetsmiljö i Falköpings kommun.
Under år 2020 har arbetet med att ta fram en strategi utifrån uppdraget i
flerårsplanen gjorts. Samtliga kommunens förvaltningar har medverkat i
arbetet.
Strategin har sedan varit ute på remiss till samtliga nämnder. Under
remissrundan har synpunkter och idéer inkommit, vilket lett till viss
omarbetning av dokumentet.
Förvaltningens bedömning
I förslaget till strategi för digitalisering pekas fokusområden ut som är
viktiga att satsa på för att åstadkomma önskat resultat. De viktigaste
förutsättningarna som behöver finnas med är också beskrivna i strategin.
Kommunledningsförvaltningen bedömer därmed att förslaget till strategi ger
kommunens organisation den strategiska vägledning som behövs för att
kunna använda digitaliseringen som ett verktyg för högre effektivitet,
kvalitet och bättre arbetsmiljö.
Mer konkreta insatser och satsningar ska, enligt strategin, beskrivas av
respektive nämnd i den årliga verksamhetsplanen.
Finansiering
Strategin som sådan kräver ingen särskild finansiering. Däremot är det
viktigt att i budgetarbetet ha med strategin som underlag för att skapa
ekonomiska förutsättningar att göra verklighet av strategin och dess mål.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-09
Förslag till strategi för digitalisering
Sammanställning av remissinstansernas svar och bemötande av synpunkter

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Antagande av strategi för digitalisering
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
strategi för digitalisering.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att strategin gäller
från och med den 1 maj 2021 och ersätter policy för digitalisering antagen
av kommunfullmäktige den 29 maj 2017, § 66.
Bakgrund
I flerårsplanen för åren 2020–2022 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram en strategi för digitalisering, med syfte att leda till en ökad effektivitet
och bättre arbetsmiljö i Falköpings kommun.
Under år 2020 har arbetet med att ta fram en strategi utifrån uppdraget i
flerårsplanen gjorts. Samtliga kommunens förvaltningar har medverkat i
arbetet.
Strategin har sedan varit ute på remiss till samtliga nämnder. Under
remissrundan har synpunkter och idéer inkommit, vilket lett till viss
omarbetning av dokumentet.
Förvaltningens bedömning
I förslaget till strategi för digitalisering pekas fokusområden ut som är
viktiga att satsa på för att åstadkomma önskat resultat. De viktigaste
förutsättningarna som behöver finnas med är också beskrivna i strategin.
Kommunledningsförvaltningen bedömer därmed att förslaget till strategi ger
kommunens organisation den strategiska vägledning som behövs för att
kunna använda digitaliseringen som ett verktyg för högre effektivitet,
kvalitet och bättre arbetsmiljö.
Mer konkreta insatser och satsningar ska, enligt strategin, beskrivas av
respektive nämnd i den årliga verksamhetsplanen.

Kommunledningsförv. Hållbar kommunikation
Edvin Ekholm Chef hållbar kommunikation 0706368227 edvin.ekholm@falkoping.se
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Finansiering
Strategin som sådan kräver ingen särskild finansiering. Däremot är det
viktigt att i budgetarbetet ha med strategin som underlag för att skapa
ekonomiska förutsättningar att göra verklighet av strategin och dess mål.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-09
Förslag till strategi för digitalisering
Sammanställning av remissinstansernas svar och bemötande av synpunkter
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation

Edvin Ekhom
Chef hållbar kommunikation och hållbar utveckling

Strategi för digitalisering
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Inledning
Sveriges befolkning ökar snabbt och mest sker ökningen bland de yngsta
och äldsta åldersgrupperna. Under åren fram till 2027 beräknas antalet
invånare i Sverige som är över 80 år att öka med 230 000, vilket innebär en
ökning med 44 procent på 10 år. Antalet barn i skolåldern ökar under
samma tidsperiod med 240 000, motsvarande 11 procent. Behovet av
välfärdstjänster beräknas därför öka med drygt en procent årligen de
kommande åren. Det innebär en genomsnittlig ökning av antalet anställda i
den kommunala sektorn med cirka 15 000 per år. Som en konsekvens av
den demografiska utvecklingen kommer den kommunala sektorns intäkter
att öka långsammare än behovet av välfärd vid nuvarande nivå på skatter
och statsbidrag1. Fler åtgärder måste till för att kommunerna ska klara de
ökade volymerna utan att kvaliteten försämras. En av dessa är att tillvara
digitaliseringens möjligheter till effektivisering och ökad kvalitet.
Exempelvis kan en effektivisering om 0,5 procent årligen med hjälp av ny
teknik, såsom digitalisering, minska rekryteringsbehovet till offentlig sektor
med cirka 70 000 personer under de kommande sex åren2. Effektivisering
handlar därför till stor del om att tillämpa digitaliseringens möjligheter på
kommunens interna processer. En förutsättning för att lyckas med den
interna digitaliseringen är att också kommunen kommunikation med företag
och invånare i största möjliga mån sker digitalt. Därför är det avgörande att
kommunen tillämpar principen om ”digitalt först”. Vilket innebär att
”…digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval
i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med
organisationer och med företag”.3
För att utifrån utmaningarna som beskrivs ovan kunna leverera en service
till de vi är till för – medborgarna – med samma eller högre kvalité behöver
vi arbeta smartare och mer effektivt. I detta är digitaliseringen ett viktigt
redskap och en framgångsfaktor.

1

SKL, Automatisering av arbete – Möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting
och regioner, 2018
2
SKL, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden – rekryteringsrapport 2018
3
SKL och regeringen, Digitalt först för ett smartare Sverige
3

Vision och mål
Vision
År 2030 ligger Falköpings kommun i framkant vad gäller förmågan att
använda teknik och digitala lösningar. Digitaliseringen ger oss goda
möjligheter att utveckla och utvecklas. Det är roligt att arbeta i Falköpings
kommun eftersom arbetet här är meningsfullt och intressant då vi lägger vår
tid på saker som ger värde för de som tar emot vår service. Repetitiva och
automatiserbara arbetsuppgifter sköts i stor utsträckning av tekniken medan
vi ägnar tid åt de vi finns till för – medborgarna. På det viset skapar vi högre
kvalitet.
Mål
Målet med digitaliseringen i Falköpings kommun är att den ska leda till en
ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö. Nedanstående målsättningar är
viktiga att följa upp och analysera för att kommunen ska göra verklighet av
strategin och dess vision.
-

-

Digitaliseringen skall, under åren fram till år 2030, minska
kommunens rekryteringsbehov med motsvarande 100
heltidsarbetare.
År 2030 anser medarbetare i Falköpings kommun att digitaliseringen
bidragit till att arbetet är meningsfullt, intressant och utvecklande.
Digitaliseringen skall, genom att tekniken i större utsträckning sköter
repetitiva och automatiserbara arbetsuppgifter, bidra till att förbättra
arbetsmiljön för kommunens medarbetare.

Genom att arbeta och lyckas med ovanstående åstadkommer vi högre
kvalitet i vårt arbete, för våra medborgare.

Uppdrag till nämnderna
Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för digitaliseringen i Falköpings
kommun.
Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska årligen i verksamhetsplan
beskriva hur nämnden kommande år ska arbeta med digitalisering utifrån
beskrivna områden och målsättningar i denna digitaliseringsstrategi.
Beräknad nytta ska överstiga eventuella kostnader för investering och drift
av lösningarna (se figur på sid 10).
Nämndernas planerade digitaliseringsarbete redovisas i ordinarie
verksamhetsuppföljning och följs upp av kommunstyrelsen, där det framgår
vilket arbete som gjorts samt hur det bidragit till ökad effektivitet och bättre
arbetsmiljö enligt målsättningarna i strategin.
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Strategiska utvecklingsområden
Anpassa kommunens processer till digitala arbetssätt
Kommunens processer är bara i varierande grad digitaliserade och det
återstår mycket att göra. Genom en kartläggning av arbetsprocesserna
upptäcks ofta nya och bättre sätt att arbeta. Om samtidigt hela eller delar av
den nya processen digitaliseras resulterar det i de flesta fall i en ökad
effektivitet.
Flera av kommunens arbetsprocesser börjar ofta med att en invånare eller
företag lämnar ett ärende. De flesta är idag vana att handla och utföra olika
ärenden över internet. Det är därför naturligt att även ärenden till kommunen
görs den vägen. En bra e-tjänst leder både till en förenklad vardag för
invånarna och ger samtidigt en intern nytta i form av en effektivare
handläggning.
Uppdrag till nämnderna: Där det är möjligt och relevant samt leder till en
ökad effektivitet, ska nämnderna anpassa sina processer till ett digitalt
arbetssätt.

Distansoberoende tekniklösningar
Med distansoberoende tekniklösningar avses tekniklösningar som möjliggör
att oberoende av plats, utföra arbetsuppgifter och leverera tjänster. Det kan
röra sig om exempel som distansmöten, distansundervisning, robotar av
olika slag, sensorer av olika slag men även sådana tekniklösningar där
tjänster mm kan utföras/levereras utan att fysiska besök måste ske
(exempelvis trygghetskameror).
Tidsvinster (då mindre tid läggs på transporter), bättre arbetsförhållanden,
mindre miljöpåverkan är exempel på de vinster dessa lösningar kan bidra
till.
Uppdrag till nämnderna: Där det är möjligt och relevant samt leder till en
ökad effektivitet, ska nämnderna använda sig av distansoberoende
tekniklösningar.

Systemintegration
Mycket är idag digitaliserat i den meningen att informationen hanteras
automatiskt i olika IT-system, såsom ex ekonomisystem, HR-system och
verksamhetssystem av olika slag. Dock finns det mycket kvar att göra inom
systemintegration, dvs att IT-systemen fungerar tillsammans och kan utbyta
information sinsemellan. Genom att integrera systemen kan dessa skicka
informationen till varandra automatiskt utan att någon behöver sitta och
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manuellt mata in denna information. Systemintegrationer skapar därmed
möjlighet att minska tiden som behöver läggas på informationsinsamling
och hantering. Integrationer mellan system kan också i många fall bidra till
att vi uppnår helt digitala arbetsprocesser. Dessa integrationer kan
åstadkommas genom olika tekniker.
Ett grundläggande krav vid kravställningar, exempelvis vid upphandlingar,
är att systemen skall har öppna gränssnitt/API:er som möjliggör att integrera
system med andra system.
Exempelvis kan information som inhämtats via en e-tjänst sedan via en
systemintegration föras vidare till aktuellt verksamhetssystem.
Uppdrag till nämnderna: Där det är möjligt och relevant samt leder till en
ökad effektivitet, ska nämnderna utnyttja möjligheterna som
systemintegrationer ger.

Automatisering och robotisering
Automatisering är en när teknik kan ta över och avlasta t.ex. en
administrativ arbetsuppgift eller manuella arbetsmoment. På samma sätt kan
en mjukvarurobot (RPA) läras att utföra ”digitala” arbetsmoment såsom
repetitiva inmatningar och flytt av data mellan olika system. En RPA kan
också läras att fatta vissa beslut utifrån ett givet regelverk. Till exempel har
man i flera kommuner använt en RPA för att sammanställa underlag och ge
förslag till beslut vad gäller ansökan om försörjningsstöd.
Flera studier4 visar på att i många jobb, särskilt inom administration,
ekonomi, service och teknik, kan mellan 25-35% av arbetsuppgifterna
automatiseras och i nästan alla jobb finns det någon del av arbetet som går
att automatisera. Rätt använt kan kommunen med hjälp av automatisering
och robotisering effektivisera inom flera områden och på det sättet frigöra
resurser till de uppgifter som inte är lämpliga eller möjliga att automatiseras.
Uppdrag till nämnderna: Där det är möjligt och relevant samt leder till en
ökad effektivitet, ska nämnderna automatisera och robotisera hela eller delar
av processerna i sin verksamhet.

4

Automatisering av arbete, SKL juni 2018
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Sakernas Internet
Tack vare den omfattande utbyggnaden av olika trådlösa nätverk kan inte
bara datorer och mobiltelefoner, utan snart sagt allting vara uppkopplat.
Detta brukar benämnas som sakernas Internet eller Internet of things. Det
kan handla om sensorer som till exempel mäter trafikflöden, temperaturer,
vattennivåer eller fyllda papperskorgar. Genom att hämta in information
med hjälp av små och billiga sensorer kan mycket arbete förenklas och
rationaliseras.
Uppdrag till nämnderna: Där det är möjligt och relevant samt leder till en
ökad effektivitet, ska nämnderna utnyttja möjligheterna som sakernas
internet ger.

Artificiell Intelligens (AI)
AI kan enkelt beskrivas som intelligens som uppvisas av maskiner. Den kan
också definieras som program som efterliknar mänskligt beteende och
tänkande eller datorprogram som kan utföra uppgifter som normalt kräver
mänsklig intelligens. Med utvecklingen av AI börjar vi även kunna
automatisera kognitiva uppgifter och problemlösning som inte är
förutsägbar. AI har förmågan att lära sig av tidigare erfarenheter, planera en
sekvens av handlingar och att generalisera. AI kan inte på egen hand utföra
något manuellt arbete, men AI kan vara en del i ett program som används
för att t.ex. styra en robot.
Tillsammans med automation och robotisering kan AI ta digitaliseringen till
ytterligare en nivå.
Exempel på där AI kan användas är:
-

-

Automatisering av vissa arbetsuppgifter såsom exempelvis klassificering
av ett ärende för att skicka det till rätt handläggare.
Adaptiva armband som känner av förändrade beteenden, t ex att man
ramlat. Detta kan ersätta kameror och andra lösningar som kan vara mer
integritetsinträngande.
Röststyrda armband som utför specifika uppgifter utvecklade för äldres
behov.
Chattbottar.
Sensorer som med hjälp av AI drar slutsatser om vilka steg/åtgärder
behöver tas

Uppdrag till nämnderna: Där det är möjligt och relevant samt leder till en
ökad effektivitet, ska nämnderna utnyttja möjligheterna som AI bidrar med.
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Roller och ansvar
Digitalisering handlar ytterst om verksamhetsutveckling där IT spelar en
avgörande roll. Ansvaret för att driva och genomföra verksamhetsutveckling
ligger på den egna verksamheten. Det är också den egna verksamheten som
leder den omställning och det förändringsarbete som kan följa med
digitaliseringen. För att lyckas utveckla verksamheten genom att använda IT
är samspelet mellan verksamheten och IT-avdelningen en framgångsfaktor.
För att driva kommunövergripande digitaliseringsfrågor behöver en
samverkansgrupp formeras med representanter från samtliga förvaltningar.
Dessa roller behöver spela tillsammans för att vi ska göra rätt saker, på rätt
sätt och nå den effekt vi önskar. Här nedan listas några roller och vad de
innebär.
Nämnd
Respektive nämnd planerar och följer upp egna nämndens digitalisering
enligt uppdraget i denna strategi. Nämnderna rapporterar till
Kommunstyrelsen.
IT-avdelning:
Inom IT-avdelningen finns medarbetare med olika kompetenser vars
uppdrag är att hjälpa verksamheterna att utvecklas med hjälp av IT.
Denna hjälp består av:














Ge inspiration och komma med idéer
Kartlägga och föreslå lösningar.
Stötta vid processkartläggningar.
Utifrån verksamheternas behov erbjuda utbildning för att stärka den
digitala kompetensen.
Tillsammans med verksamheterna genomföra workshops för att
tänka innovativt och hitta möjliga utvecklingar med hjälp av
digitalisering.
Ge råd och stöd i verksamhetens utvecklingsarbete.
Delta i framtagande/upphandling av lösningar.
Styra och samordna för kommungemensamma lösningar.
Medverka i framarbetandet samt uppföljning av förvaltningarnas
digitaliseringsplaner (till VP)
Tillhandahålla ”verktyg” som integrationer, RPA, LoRa-nät mm.
Utveckla lösningar med RPA (robot) och/eller integrationer.
Drifta färdiga lösningar.

Chefer och medarbetare
Samtliga medarbetare i Falköpings kommun ska bidra till verksamhetens
utveckling. Chefer på olika nivåer skapar förutsättningar för detta genom att
8

exempelvis ge utrymme och möjlighet till omvärldsspaning, kunskap om
digitalisering, en kultur som uppmuntrar innovationer, förändring och
nytänk osv.
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Förutsättningar
För att uppnå önskade effekter av digitaliseringen finns ett antal viktiga
förutsättningar som behöver beaktas. Nedan listas dem.
Informationssäkerhet
När allt mer blir digitaliserat och stora mängder data ska behandlas är det av
största vikt att kunna skydda känsliga uppgifter och värna om människors
integritet. Flera nya lagar och förordningar såsom EU:s
dataskyddsförordning, GDPR, NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagen
ställer också högre krav på att informationssäkerheten följer
säkerhetsstandarder såsom ISO 27000. En god informationssäkerhet är
därför en nödvändig förutsättning för digitaliseringen och tillräckligt med
resurser måste ges till informationssäkerhetsarbetet inom kommunens
förvaltningar och verksamheter, ett systematiskt säkerhetsarbete och en
kontinuerlig utbildning av kommunens medarbetare.
Digital infrastruktur
Med digital infrastruktur menas all den hårdvara i form av nätverk, servrar,
datorer, mobiltelefoner mm som ska stötta användningen av digitala tjänster.
En framgångsrik digitalisering förutsätter en väl utbyggd och ändamålsenlig
digital infrastruktur. Likaså behöver det finnas personella resurser som kan
driva förändringsarbetet och att ta fram och utveckla nya lösningar. Denna
digitala infrastruktur är en förutsättning för att lyckas med digitaliseringen.
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Nyttorealisering / nyttohemtagning
För att uppnå strategins mål om ökad effektivitet behövs en beräkning av
nyttan av möjliga digitaliseringsinsatser. Figuren nedan visar, något
förenklat, hur nyttan av en insats behöver överstiga kostnaden i form av
utveckling, drift och förvaltning. Det är viktigt att notera att kostnaden ofta
hamnar på en verksamhet/förvaltning medan nyttan tas hem av en annan.
Detta är något som hanteras i det övergripande budgetarbetet.

Ökad digital kompetens
Flera verksamheter upplever idag att deras egen kunskapsnivå inom
digitaliseringen behöver höjas. Kunskapsnivån ligger inte alltid i nivå med
vad våra tjänster och system förutsätter, vilket medför att vi inte nyttjar
systemens och digitaliseringens fulla kapacitet.
För att tillvarata digitaliseringen möjligheter krävs en ökad digital kompetens
på alla nivåer inom Falköpings kommun - från politisk ledning, till styrgrupper
hela vägen ned till enskilda medarbetare.

Innovationsförmåga
Och slutligen, men kanske allra viktigast, handlar det om
innovationsförmåga. Med detta menas att verksamheterna i Falköpings
kommun präglas av en kultur där kreativitet och nytänk uppmuntras. Med
innovation menas att skapa nytt och tänka nytt, och att i det skapa värde.
Värdet uppstår när nya lösningar eller idéer tillämpas och skapar nytta. För
att lyckas med detta är alla anställda i Falköpings kommun viktiga spelare –
medarbetare, chefer och förtroendevalda.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-24
KS 2020/00236

Kommunstyrelsen

Sammanställning av inkomna synpunkter samt svar
från remiss
Bakgrund
Förslag till strategi för digitalisering skickades i augusti 2020 ut på remiss
till kommunens nämnder. Samtliga nämnder har inkommit med remissvar.
Här sammanfattas inkomna synpunkter från remissvaren samt svar på dessa.
Synpunkter och svar
Synpunkt: Inte beskriva monotona jobb som ”tråkiga”
Svar: Formuleringen stryks i strategin och ersätts med repetitiva och
automatiserbara.
Synpunkt: Att ett av det två målen i strategin innebär nedskärningar i
personal utan vidare specificering anses riskfyllt. Det vore önskvärt om det i
strategin framgår vilka slags tjänster som målet syftar till att skära ner på.”
Svar: Syftet eller målet är inte att skära ner på personal utan att
rekryteringsbehovet ska minska. Grunden till detta är beräkningar om att
kommunens verksamhet i stort ska kunna effektiviseras med knappt 0,25%
årligen genom digitalisering/verksamhetsutveckling med hjälp av IT.
Formuleringen i strategin förtydligas.
Synpunkt: Uttrycka målet i tid och kostnader istället för personer.
Svar: För att strategin ska nå önskat resultat handlar det, rent krasst, om att
minska rekryteringsbehovet – det är då effektiviseringen blir konkret. Målet
handlar i praktiken om tid och kostnader, men uttrycks i form av
årsarbetare. Det ger också bättre uppföljningsmöjligheter.
Synpunkt: Väva in digitalisering i verksamhetsplan istället för att ta fram
separat handlingsplan.
Svar: Förändringen läggs in i strategin.
Synpunkt: Långsiktigheten i handlingsplaner/verksamhetsplaner.
Svar: Handlingsplaner ger förutsättningar för större långsiktighet då
Kommunledningsförv. Hållbar kommunikation
Edvin Ekholm Chef hållbar kommunikation 0706368227 edvin.ekholm@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

1 (2)
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verksamhetsplanerna är ettåriga. Dock finns en upparbetad struktur för VParbetet och VPns roll i styrkedjan, vilken anses vara värdefull för att väva in
digitaliseringen som ett verktyg verksamheternas utveckling.
Synpunkt: Hur ska den digitala kompetensen öka?
Svar: Detta strategiska utvecklingsområde, precis som övriga, beskrivs i
strategin som särskilt viktiga att satsa på för att kommunen ska lyckas med
digitaliseringen. Frågan hur är inte en fråga för ett strategidokument, utan
landar i genomförandedelen som vävs in i verksamhetsplanerna. Där
tydliggörs även roller och ansvar ytterligare utifrån vad som görs centralt
och vad som förväntas av respektive nämnd. Dock framgår av strategin att
det ligger i IT-avdelningens uppdrag att erbjuda utbildningar och
workshops.
Synpunkt: Vi har även nationella krav kring digitalisering som inte innebär
effektivisering.
Svar: Strategin tar sikte på det kommunen själv styr och råder över. Krav
från andra håll kommer hela tiden och behöver hanteras därutöver.
Synpunkt: Kommunstyrelsens ansvar och respektive nämnds ansvar.
Det behövs en sammanhållen strategi och enhetlighet i digitaliseringsarbetet.
Svar: Det ska framgå av reps nämnds verksamhetsplan vilka delar vem tar
ansvar för. Vissa insatser kommer ledas och drivas av Kommunstyrelsen
medan andra ansvaras för av respektive nämnd. De kommunövergripande
och gemensamma arbetena beskriver kommunstyrelsen i sin
verksamhetsplan, som därmed behöver synkas med nämndernas. ITavdelningen är på olika sätt behjälpliga i framarbetandet av
verksamhetsplan utifrån digitaliseringsuppdraget och ser där till att
samordna så att vi arbetar enhetligt och gemensamt samt samordnar och
synkar nämndernas planer med kommunstyrelsens. Meningen ”styra och
samordna för kommungemensamma lösningar” läggs till i IT-avdelningens
ansvar för att förtydliga detta.
Synpunkt: Medel och resurser behöver tillföras för att strategin ska kunna
genomföras. Även det faktum att digitaliseringen kan innebära ökade
kostnader för en nämnd medan besparingen görs av en annan behöver
hanteras.
Svar: Finansiering och nyttorealisering behöver tas med in i
budgetprocessen. En modell för nyttorealisering tas fram som stöd för
budgetarbete och för respektive nämnd i arbetet med verksamhetsplan. En
mening om att finansieringen hanteras i budgetarbetet läggs till.

Edvin Ekholm
Chef hållbar kommunikation
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
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2021-03-17

Dnr 2021/00052

Ändring av riktlinje för bisyssla
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att upphäva
riktlinje för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 24 september
2012, § 123, från och med den 1 maj 2021.
Kommunstyrelsens beslut
2 Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje för bisyssla. Riktlinjen gäller
från och med den 1 maj 2021, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt beslutspunkt 1.
Bakgrund
Falköpings kommun ska som myndighet upprätthålla allmänhetens
förtroende som saklig och opartisk. Det innebär att medarbetare inte ska ha
uppdrag eller ägna sig åt verksamhet vid sidan om sin anställning, som kan
rubba förtroendet, skada Falköpings kommuns anseende eller på annat sätt
inverka negativt på möjligheterna för medarbetaren att utföra sina
arbetsuppgifter.
I kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser AB 17 finns nya bestämmelser
gällande bisysslor. Som huvudregel gäller nu att bisysslor generellt sett är
tillåtna. Medarbetarna är fria att ha en bisyssla så länge den inte är
konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig i förhållande till
anställningen. Den tidigare rutinen att pröva och eventuellt godkänna varje
bisyssla i högst 2 år är borttagen. Nu betonas i stället medarbetarens skyldighet att upplysa sin chef om man har en bisyssla. Detta under förutsättning att
arbetsgivaren uppmärksammat medarbetaren på bestämmelsen.
Tidsbegränsningen på 2 år gäller alltså inte längre. I stället är en godkänd
bisyssla giltig tills vidare eller till dess att medarbetaren meddelat
förändringar eller avslut. Ansökan sker via den nya e-tjänsten för bisysslor
som tagits fram med hjälp av IT-avdelningen. Genom e-tjänsten får närmaste
chef en signal om att medarbetaren vill anmäla en bisyssla. Informationen
går sedan vidare till HR-chef som har möjlighet att avslå bisysslan i samråd
med närmaste chef. Men som grundregel godkänns alla bisysslor i och med
ansökan.
Förvaltningens bedömning
Denna riktlinje har tagits fram för att tydliggöra de förändringar gällande
bisysslor som kom med kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser AB 17.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att
godkänna denna uppdaterade riktlinje för bisyssla.

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-10
Förslag till riktlinje för bisyssla

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Maria Axelsson, HR-chef
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Kommunstyrelsen

Riktlinje för bisyssla
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
riktlinje för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 24 september
2012, § 123, från och med den 1 maj 2021.
2 Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje för bisyssla. Riktlinjen gäller
från och med den 1 maj 2021 under förutsättning av kommunfullmäktige
beslutar enligt beslutspunkt 1.
Bakgrund
Falköpings kommun ska som myndighet upprätthålla allmänhetens
förtroende som saklig och opartisk. Det innebär att medarbetare inte ska ha
uppdrag eller ägna sig åt verksamhet vid sidan om sin anställning, som kan
rubba förtroendet, skada Falköpings kommuns anseende eller på annat sätt
inverka negativt på möjligheterna för medarbetaren att utföra sina
arbetsuppgifter.
I kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser AB 17 finns nya bestämmelser
gällande bisysslor. Som huvudregel gäller nu att bisysslor generellt sett är
tillåtna. Medarbetarna är fria att ha en bisyssla så länge den inte är
konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig i förhållande till
anställningen. Den tidigare rutinen att pröva och eventuellt godkänna varje
bisyssla i högst 2 år är borttagen. Nu betonas i stället medarbetarens
skyldighet att upplysa sin chef om man har en bisyssla. Detta under
förutsättning att arbetsgivaren uppmärksammat medarbetaren på
bestämmelsen.
Tidsbegränsningen på 2 år gäller alltså inte längre. I stället är en godkänd
bisyssla giltig tills vidare eller till dess att medarbetaren meddelat
förändringar eller avslut. Ansökan sker via den nya e-tjänsten för bisysslor
som tagits fram med hjälp av IT-avdelningen. Genom e-tjänsten får närmaste
chef en signal om att medarbetaren vill anmäla en bisyssla. Informationen
går sedan vidare till HR-chef som har möjlighet att avslå bisysslan i samråd
med närmaste chef. Men som grundregel godkänns alla bisysslor i och med
ansökan.
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Förvaltningens bedömning
Denna riktlinje har tagits fram för att tydliggöra de förändringar gällande
bisysslor som kom med kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser AB 17.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att
godkänna denna uppdaterade riktlinje för bisyssla.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-10
Förslag till riktlinje för bisyssla
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Maria Axelsson, HR-chef

Maria Axelsson
HR-chef

Riktlinje för bisyssla
RIKTLINJE

Typ av styrdokument
Beslutsinstans
Fastställd
Diarienummer
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Dokumentet gäller för
Dokumentansvarig
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KS 2021/52
Gäller tillsvidare
Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen
HR-chef
Vid behov av uppdatering
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1 Inledning
Falköpings kommun ska som myndighet upprätthålla allmänhetens
förtroende som saklig och opartisk.
Det innebär att medarbetare inte ska ha uppdrag eller ägna sig åt verksamhet
vid sidan om sin anställning, som kan rubba förtroendet, skada Falköpings
kommuns anseende eller på annat sätt inverka negativt på möjligheterna för
medarbetaren att utföra sina arbetsuppgifter.
Som huvudregel gäller att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna är fria att ha en
bisyssla så länge den inte är konkurrerande, arbetshindrande eller
förtroendeskadlig.
Arbetsgivaren kan inte utfärda generella förbud mot bisyssla, eller förbud
”för säkerhets skull”. Arbetsgivaren ska i varje enskilt fall pröva en bisyssla,
då förutsättningarna för att utöva en bisyssla kan variera från individ till
individ eller från bisyssla till bisyssla.
Medarbetare ska få information om regler gällande bisyssla i samband med
nyanställning och introduktion. Kontinuerlig uppföljning sker vid
utvecklingssamtal.
Alla medarbetare ska känna till kommunens syn på bisysslor och vilken typ
av bisysslor som kan bedömas som förtroendeskadliga. Medarbetaren är
skyldig att lämna uppgift om bisyssla till arbetsgivaren, samt i
förekommande fall avveckla uppdrag som inte är tillåtna. Det regleras i
lagstiftning och kollektivavtal.
Riktlinjen syftar till att klargöra vilka former av bisysslor som inte går att
kombinera med en anställning i kommunen, vem som fattar beslut i dessa
frågor, övriga handläggningsrutiner och i det sammanhanget något om de
lag- och avtalsregler som gäller på området.

2 Vad är att betrakta som bisyssla?
Med bisyssla menas varje syssla vid sidan om den ordinarie anställningen,
som inte typiskt sett kan hänföras till privatlivet. En bisyssla kan vara av
såväl kortvarigt som mer permanent slag. En bisyssla kan också ha
varierande tidsomfattning. Även de uppdrag, som inte kan jämställas med
ren förvärvsverksamhet, är att betrakta som bisyssla.
I Arbetsdomstolens dom 1985:69 definieras bisyssla: Med bisyssla förstås
varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av
anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.
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3 Bisysslor som inte är tillåtna
Bestämmelser om bisysslor återfinns i lagen om offentlig anställning
(1994:260) (LOA) 7-7 c § och i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser
(AB) § 8.
Om bisysslan har den karaktär som kräver ett förbud måste det bedömas i
varje enskilt fall. Avgörande är bisysslans art, medarbetarens uppdrag och
ansvarsnivå, omfattning av bisysslan i kombination med medarbetarens
anställning etc.
Generella undantag
När det gäller arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor så är uppdrag i
fackliga, politiska eller ideella organisationer alltid undantagna enligt
bestämmelser i kollektivavtalet AB § 8.
Dock räknas sådana förtroendeuppdrag som bisysslor utifrån LOA och ska
därför bedömas av arbetsgivaren utifrån att de potentiellt kan vara
förtroendeskadliga.

3.1 Förtroendeskadlig bisyssla
Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor handlar om allmänhetens tillit till
kommunen och regleras i lagen om offentlig anställning.
Det är förbjudet att ha en bisyssla som påverkar eller kan påverka
opartiskheten i arbetet eller som riskerar kommunens eller någon annan
medarbetares anseende. Vid ett förbud räcker det med att det finns en risk
för att kommunens förtroende skadas.
Exempel
-

Intressen i företag som anlitas av Falköpings kommun och där
medarbetaren kan påverka upphandling eller egendomsförvaltning.

3.2 Arbetshindrande bisyssla
Förbudet mot arbetshindrande bisysslor handlar om förhållandet mellan
arbetsgivaren och arbetstagaren och regleras i kollektivavtal (AB).
Bisyssla är inte tillåten, som vad gäller omfattning eller förläggning, kan
påverka arbetsskyldigheten i anställningen. En fortlöpande bisyssla kan inte
kombineras med en heltidsanställning mer än i ringa omfattning. Gällande
arbetstidsregler och semesterbestämmelser förutsätter att övrig tid behövs
för vila och rekreation.
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Några exempel
-

Ett arbete eller uppdrag som försvårar möjligheten att göra en bra
arbetsprestation under arbetstid.
Att kunna fullgöra övertidsarbete och delta i jour och beredskap.
Att kunna byta arbetsschema och förskjuta arbetstid.

3.3 Konkurrerande bisyssla
Förbudet mot konkurrerande bisysslor handlar om förhållandet mellan
arbetsgivaren och arbetstagaren och regleras i kollektivavtal (AB).
Bisyssla är inte tillåten, som genom ägarintresse, anställning hos annan
arbetsgivare eller uppdrag av annat slag konkurrerar med den verksamhet
som Falköpings kommun bedriver. Bisyssla av det slaget är inte heller
tillåten om den på ett negativt sätt påverkar kommunens intäkter eller
affärsuppgörelser.
Bisyssla är inte heller tillåten, som innebär att Falköpings kommun erbjuds
köpa tjänst av redan anställda medarbetare för t.ex. utbildning, handledning,
behandlingar eller andra uppgifter och som ingår i arbetstagarens normala
kompetensområde.
Några exempel
-

Ägarintressen i, eller uppdrag hos företag, som lägger eller avser att
lägga anbud vid upphandling kring delar av kommunens verksamhet.
Bisyssla, som ger möjlighet att styra över elever/patienter/brukare
från kommunen till privat företag.

4 Medarbetarens anmälningsskyldighet
Alla medarbetare som har en bisyssla ska alltid, på eget initiativ, anmäla
detta till närmaste chef. Anmälan görs via kommunens e-tjänst för bisysslor
och ska innehålla den information som behövs för att en bedömning om
bisysslans giltighet ska kunna göras. Om förutsättningarna för bisysslan
förändras eller om bisysslan upphör ska även detta meddelas till närmaste
chef. Informationen ska innehålla t.ex. huvudman för bisysslan, omfattning,
varaktighet och kontaktuppgifter. HR-chef gör sedan den slutgiltiga
bedömningen om en bisyssla inte är förenlig med en anställning i
Falköpings kommun.
En medarbetare som avsiktligt underlåter att anmäla bisyssla till
arbetsgivaren kan bli föremål för disciplinära åtgärder. Detta förutsätter att
arbetsgivaren har medvetandegjort medarbetaren om skyldigheten att
anmäla bisysslan och lämna uppgifter.
5

5 Beslut om bisyssla
Inför beslut om att förbjuda bisyssla enligt AB § 8, d.v.s. om bisysslan är
arbetshindrande eller konkurrerande, har arbetsgivaren
förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§ MBL.
Förhandlingsskyldighet inför beslut om förbud mot bisyssla gäller inte om
bisysslan anses vara förtroendeskadlig enligt LOA.
Beslut om förbud mot bisyssla ska vara skriftlig och innehålla en
motivering.

6 Uppföljning
Närmaste chef ansvarar för den löpande uppföljningen i samband med det
årliga utvecklingssamtalet.
Förvaltningschef är ytterst ansvarig för att bestämmelserna för bisysslor
efterlevs. Ansvaret för uppföljning av verksamhetens bisysslor åligger varje
förvaltning.
Uppföljning av bisysslor, omfattning och art ska göras en gång per år mellan
förvaltningschefer och HR-chef. HR-chef redovisar uppföljningen till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
På kommunövergripande nivå sker kontinuerligt uppföljning av rutin och
riktlinje för bisyssla av dokumentansvarig.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 58

2021-03-17

Dnr 2021/00124

Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut med
anledning av covid-19-lagen och dess följdförordningar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap. 1 § förordningen
(2021:8), begränsningsförordningen, om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om förbud att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Delegationen begränsas
till att gälla föreskrifter av tillfällig karaktär. Delegationen gäller under
den tid som förordningen är gällande och inkluderar eventuella
förlängningar av giltighetstiden
2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om omedelbar
justering.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av den så kallade pandemilagen att ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda
allmänheten att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det bara är
vissa typer av platser som omfattas av bemyndigandet, det vill säga platser
som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av förarbetena framgår dock
att vissa platser inte omfattas, det är exempelvis platser där det bedrivs
näringsverksamhet eller offentligt verksamhet av mer betydande omfattning
som köpcentrum och bibliotek. Inte heller omfattas platser som används för
att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar.
Föreskriftsrätten innebär ett förbud att vistas på en plats, det går alltså inte
inom ramen för denna förordning att exempelvis begränsa antalet personer
på en plats. Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift är att det på platsen
ska finnas en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett
hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt innebär
obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en
särskilt angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges
tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen är kriminaliserade genom 24 § covid-19-lagen och kan leda till
penningböter.
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Förvaltningens bedömning
Det är kommunen som bemyndigats att meddela föreskrifter enligt ovan
nämnda förordning, vilket innebär att det är en uppgift för kommunfullmäktige om inte kommunfullmäktige delegerat uppgiften till en nämnd.
För att kunna vara ett verktyg som kan användas inför befarad och vid uppkommen trängsel, i enlighet med förordningens intention, krävs en snabb
beslutsprocess och därför behöver kommunfullmäktige delegera befogenheten till en nämnd. Kommunledningsförvaltningen föreslår att befogenheten
delegeras till kommunstyrelsen, då det är kommunstyrelsen som har ett övergripande ansvar för både krisberedskap och de interna säkerhetsfrågorna
inom kommunen.
Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning utgör rätten att
utfärda föreskrifter normgivningsmakt och är som huvudregel en fråga av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det innebär att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om den enligt 5 kap
1 § kommunallagen. Det rättsliga utrymmet att delegera beslutet till en
nämnd kan dock öka om kommunfullmäktige förenar delegationen med
villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan enligt SKR:s
bedömning handla om att förbud bara får gälla under korta perioder eller på
vissa angivna och begränsade områden.
Mot bakgrund av vad SKR gjort för bedömning rekommenderar kommunledningsförvaltningen att delegationen begränsas till att föreskrifterna endast
får vara av tillfällig karaktär. En avvägning behöver göras mellan behovet av
att kunna få till en snabb handläggning vid behov för att kunna uppfylla
syftet med förordningen och kommunfullmäktiges ansvar för normgivningsmakten. Utifrån det perspektivet bedöms det inte vara lämpligt att begränsa
delegationen till vissa områden då det på förhand kan vara svårt att förutse
vilka dessa är utan det snarare är lämpligt att begränsa tiden för giltighet.
För att kunna verkställa beslutet så snart som möjligt föreslås omedelbar
justering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige
delegerar till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap.
1 § förordningen (2021:8), begränsningsförordningen, om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om förbud
att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig karaktär.
Delegationen gäller under den tid som förordningen är gällande och
inkluderar eventuella förlängningar av giltighetstiden. Vidare föreslås
omedelbar justering.

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Finansiering
Beslutet om delegation är inte förenat med några direkta kostnader.
Eventuellt kan indirekta kostnader uppstå om delegationen används av
kommunstyrelsen och då kommer finansiering att få ske ur
kommunstyrelsens budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-16

Paragrafen skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-03-16
KS 2021/00124
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Kommunstyrelsen

Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut med
anledning av covid-19-lagen och dess följdförordningar
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till
kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap. 1 §
förordningen (2021:8), begränsningsförordningen, om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om
förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig karaktär.
Delegationen gäller under den tid som förordningen är gällande och
inkluderar eventuella förlängningar av giltighetstiden.
2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om omedelbar
justering.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av den så kallade
pandemilagen att ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021
förbjuda allmänheten att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel.
Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det bara är
vissa typer av platser som omfattas av bemyndigandet, det vill säga platser
som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av förarbetena framgår dock
att vissa platser inte omfattas, det är exempelvis platser där det bedrivs
näringsverksamhet eller offentligt verksamhet av mer betydande omfattning
som köpcentrum och bibliotek. Inte heller omfattas platser som används för
att förflytta sig från en plats till en annan, till exempel gågator och bilvägar.
Föreskriftsrätten innebär ett förbud att vistas på en plats, det går alltså inte
inom ramen för denna förordning att exempelvis begränsa antalet personer
på en plats. Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift är att det på platsen
ska finnas en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett
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hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt innebär
obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en
särskilt angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges
tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.
Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen är kriminaliserade genom 24 § covid-19-lagen och kan leda till
penningböter.
Förvaltningens bedömning
Det är kommunen som bemyndigats att meddela föreskrifter enligt ovan
nämnda förordning, vilket innebär att det är en uppgift för
kommunfullmäktige om inte kommunfullmäktige delegerat uppgiften till en
nämnd. För att kunna vara ett verktyg som kan användas inför befarad och
vid uppkommen trängsel, i enlighet med förordningens intention, krävs en
snabb beslutsprocess och därför behöver kommunfullmäktige delegera
befogenheten till en nämnd. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
befogenheten delegeras till kommunstyrelsen, då det är kommunstyrelsen
som har ett övergripande ansvar för både krisberedskap och de interna
säkerhetsfrågorna inom kommunen.
Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning utgör rätten att
utfärda föreskrifter normgivningsmakt och är som huvudregel en fråga av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det
innebär att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om den enligt 5
kap 1 § kommunallagen. Det rättsliga utrymmet att delegera beslutet till en
nämnd kan dock öka om kommunfullmäktige förenar delegationen med
villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det kan enligt SKR:s
bedömning handla om att förbud bara får gälla under korta perioder eller på
vissa angivna och begränsade områden.
Mot bakgrund av vad SKR gjort för bedömning rekommenderar
kommunledningsförvaltningen att delegationen begränsas till att
föreskrifterna endast får vara av tillfällig karaktär. En avvägning behöver
göras mellan behovet av att kunna få till en snabb handläggning vid behov
för att kunna uppfylla syftet med förordningen och kommunfullmäktiges
ansvar för normgivningsmakten. Utifrån det perspektivet bedöms det inte
vara lämpligt att begränsa delegationen till vissa områden då det på förhand
kan vara svårt att förutse vilka dessa är utan det snarare är lämpligt att
begränsa tiden för giltighet.
För att kunna verkställa beslutet så snart som möjligt föreslås omedelbar
justering.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige
delegerar till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter med stöd av 8 kap. 1
§ förordningen (2021:8), begränsningsförordningen, om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om förbud
att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig karaktär.
Delegationen gäller under den tid som förordningen är gällande och
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inkluderar eventuella förlängningar av giltighetstiden. Vidare föreslås
omedelbar justering.
Finansiering
Beslutet om delegation är inte förenat med några direkta kostnader.
Eventuellt kan indirekta kostnader uppstå om delegationen används av
kommunstyrelsen och då kommer finansiering att få ske ur
kommunstyrelsens budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-16
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Pia Alhäll, kommundirektör

Sara Cronholm
Kommunjurist

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Britt-Marie Aronsson
kommunen@falkoping.se
Fullmäktige
den 16 februari 2021 17:22:27

Jag avsäger mig uppdraget som ordinarie ledamot i
SAM: Beredning för översyn av den politiska organisationen.
Falköping 16 februari 2021
Britt-Marie Aronsson KD

Skickades från E-post för Windows 10

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Sonja Eriksson
kommunen@falkoping.se
Fwd: Uppsägning av nämnder
den 15 mars 2021 19:55:02

Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från: <sonja.eriksson@falkoping.se>
Datum: 15 mars 2021 19:52:06 CET
Till: <sebastian.helin@falkoping.se>, <kajsa.bjork@falkoping.se>
Ämne: Uppsägning av nämnder

Hej
Jag vill säga upp mina platser i följande nämnder:
Byggnadsnämnden - Ersättare
Beredning för översyn av den politiska organisationen - Ersättare
Detta vill jag göra med omedelbar verkan.
Mvh
Sonja Eriksson
SD Falköping
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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 barnoch 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:
-

2.3

Barnkonventionen.
Tillämpbara interna regelverk och policys.

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
-

2.4.1.3

Artikel 6
-

2.4.1.4

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.

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.

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
jämställdhet 2. 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
2

Antagen av KF 2019-11-25, § 176.
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 2020-2022 3 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
9
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

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

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 2020-2022 4 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 2020-2022 5 framgår ett antal indikatorer och insatser som har
koppling till barn- och ungas delaktighet och inflytande, exempelvis:
4
5

Antal barn och unga som deltagit i dialoger/forum med tjänstepersoner och/eller
politiker (indikator).
Antal initiativ till Unga tar ordet-potten (indikator).

Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2020-01-28, § 1.
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 kulturstrategi 6, 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 program 7 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
7

Antagen av KF 2017-11-27, § 126.
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
13
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

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

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 SKR 8: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 2020-2022 9 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
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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 2011:9 10 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 barnavårdsutredning 11. 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 hembesök 12, 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
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
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.
10
11

18
© 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 förhandsbedömning 14 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
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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 2020 15.

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
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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
21
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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 barnoch 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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2020-11-12

Kommunrevisionen

Till kommunstyrelsen, socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden för yttrande
Till kommunfullmäktige för kännedom

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 genomföra?
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
Revisionens ordförande

Anna Johansson
Vice ordförande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 18

2021-02-10

Dnr 2020/00437

Kommunrevisionens granskning av implementering
av barnkonventionen som svensk lag
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen lämnar nedanstående svar till kommunrevisionen
angående granskning av implementeringen av barnkonventionen som
svensk lag.
Bakgrund
Kommunrevisionen har i en skrivelse daterad den 11 november 2020 ställt
två frågor till kommunstyrelsen angående granskning av implementering av
barnkonventionen. Frågorna är vilka åtgärder nämnden avser genomföra
samt under vilken tidsperiod som de ska genomföras.
Granskningen genomfördes av revisionsföretaget KPMG och studerande
implementeringen av barnkonventionen i fyra nämnder: kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen. Gällande kommunstyrelsen rekommenderar kommunrevisionen
följande åtgärder.

Justerarnas signaturer

Digital justering



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.



Kommunstyrelsen rekommenderas att införa barnkonsekvensanalyser
inom ramen för tjänsteskrivelserna inför beslutsfattande inom de
frågor som berör barn och unga, följt av dokumentation.



Samtliga granskade nämnder rekommenderas tillämpa samt
dokumentera barnkonsekvensanalys inom ramen för beslut på
delegation.



Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden rekommenderas att säkerställa efterlevnaden av
barnkonventionen inom ramen för den interna kontrollen utifrån
genomförda risk- och väsentlighetsanalyser.



Barnkonventionen bör tas i beaktning i olika processer så som
resursfördelning, budgetprocesser, tilldelning av bidrag och
taxor/avgifter.

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-10

Kommunstyrelsen



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

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen anser att granskningen visar på brister i
kommunstyrelsens hantering av implementeringen av barnkonventionen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande åtgärder genomförs
under år 2021.


Utbildning i innebörden av barnkonventionen kommer att erbjudas
för både förtroendevalda och personal inom kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen påbörjar ett arbete med att ta fram ett
analysunderlag för nämndbeslut.
Genom dessa två åtgärder bör påpekade brister ordnas. Genom utbildning i
barnkonventionen säkerställs att kompetens finns för att utföra analyser
utifrån barnperspektiv i delegationsbeslut och arbetsprocesser. Att
implementera en konsekvensanalys i tjänsteutlåtanden till nämndbeslut
syftar till att dels säkerställa att barnperspektivet finns närvarande i
beslutsunderlaget, men också för att synliggöra detta för beslutsfattare samt
allmänheten. Denna konsekvensanalys kan komma att kombineras med fler
hållbarhetsperspektiv. Kommunledningsförvaltningen kommer att under år
2021 ge förslag till kommunstyrelsen hur denna analys kan se ut och
implementeras.


Kontrollpunkter för uppföljande av barnkonventionens implementering är
införda i internkontrollplanen för kommunstyrelsen för år 2021.
I övrigt föreslår kommunledningsförvaltningen följande.


Strategisk styrning och ledning av implementeringen av barnkonventionen behöver utredas vidare. Frågor rörande barn och ungas
påverkan och inflytande är ansvarsområden kultur- och fritidsnämnden har, och undersökning behövs om under vilken nämnd det
strategiska ansvaret ska ligga.



Målsättning för implementeringen av barnkonventionen arbetas in i
kommande verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-18
Missiv till granskning av implementering av barnkonventionen
Granskning av implementeringen av barnkonventionen
Paragrafen skickas till
Kommunrevisionen
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

§ 27

2021-02-17

Dnr 2020/00016 700

Rapport ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och
SoL, 2020, kvartal 4
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av ej verkställda
beslut för kvartal 4, perioden 2020-10-01 till och med 2020-12-31.
2 Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige
och kommunens revisiorer.
Bakgrund
Socialnämnden har sedan den 1 juli 2006 en rapporteringsskyldighet enligt
kapitel 16 § 6f Socialtjänstlagen (Sol). Rapporteringen gäller ej verkställda
gynnande beslut enligt kapitel 4 §1 Sol. Vidare har socialnämnden sedan den
1 juli 2008 en skyldighet enligt 28 f-h §§ lSS att rapportera beslut om bistånd
enligt 9 § lSS som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i
verkställigheten överstiger tre månader. Rapporten ska ske till inspektionen
för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för tillsynen gällande dessa beslut.
Till kommunfullmäktige och kommunens revisorer ska socialnämnden en
gång per kvartal lämna en statistikrapport över antalet gynnande beslut enligt
kapitel 4 §1 Sol som inte verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut eller om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt
inom tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser
och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Det ska
framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män.
Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 42/2021
Tjänsteutlåtande, 2021-01-27
Ej verkställda beslut kvartal 4, 2020
Ej verkställda beslut – sammanställning kvartal 4 2020

Paragrafen skickas till
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsens kansli
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (1)

Ej verkställda beslut
Kvartal 4, 2020

Klicka här för att ändra format

Rapporteringsskyldighet IVO
•

Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insatser
enligt 9 § LSS inte har verkställts tre månader efter beslut.

•

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre
månader.

•

Kommunen undantas inte från rapporteringsskyldigheten av ej verkställda beslut med
anledning av covid-19. I de fall där kommunen gör förändringar i verkställigheten av beslut på
grund av covid-19 ska kommunen tydligt ange orsaken i fritextfältet i individrapporten.

Individ- och familjeomsorgen
• 5 ärenden rapporterade
• 2 st – Bostad med särskild service LSS
• En lägenhet renoveras innan inflyttning – brukaren bor på gruppboende SoL i väntan på
färdigställande
• En brukare har precis erhållit avslag på förhandsbesked i en annan kommun, pågående
insats.

• 1 st – Avlösarservice i hemmet, LSS
• Modern har förmedlat att de vill avsluta insatsen 210107.

• 1 st – Kontaktperson SoL
• Inte hittat lämplig uppdragstagare

• 1 st – Kontaktfamilj SoL
• Inte hittat lämplig uppdragstagare

Äldreomsorg dagverksamhet
• Den 17 mars 2020 stängdes dagverksamheten utifrån risk för
smittspridning covid-19
• 94 st har rapporterats ha pågående avbrott i verkställigheten
• 24 st har rapporterats som avslutade
• Några har avslutats under året.
• Några har inte avslutats i verksamhetssystemet utan rapporteras som
pågående trots att de i realiteten varit avslutade sedan tidigare.
 verksamheterna har gått igenom sina ärenden i verksamhetssystemet
för att skapa ordning och reda framgent.
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Sammanställning ej verkställa beslut
kvartal 4, 2020
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN
Kön

Beslutad insats

Beslutsdatum

Avslutas
Datum

Kommentar

K

Bostad med
särskild service,
LSS

200708

pågående

Aktuell lägenhet renoveras och
under tiden har brukaren en
korttidsplats på ett av kommunens
gruppboenden enligt SOL.

M

Bostad med
särskild service,
LSS

181022

pågående

Brukaren har ansökt om
förhandsbesked i annan kommun
men fått avslag på detta. För
närvarande placerad på externt
HVB för att tillförsäkra den
enskildes säkerhet.

K

Kontaktperson,
SoL

191001

pågående

Har ännu inte hittat lämplig
uppdragstagare.

K

Kontaktfamilj

200527

pågående

Har ännu inte hittat lämplig
uppdragstagare.

K

Avlösarservice i
hemmet, LSS

200710

210107

Modern meddelar att hon vill
avsluta insatsen 210107. Tidigare
har de själva velat avvakta
verkställande då korttidsvistelse
startats.
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ÄLDREOMSORG - Dagverksamhet
Aktuella att rapportera
Samtliga ärenden nedan har rapporterats som avbrott i verkställighet alternativt ej påbörjad verkställighet.
Orsaken är stängningen av dagverksamheten den 17 mars 2020 för att förhindra smittspridning av
covid-19.

Antal
rapporterade

Kön

Beslutsdatum

1.

K

071031

2.

K

190924

3.

K

200313

4.

M

190826

5.

K

201105

6.

M

201027

7.

M

200229

8.

K

181113

9.

K

180712

10.

K

191022

11.

M

110927

12.

M

170801

13.

K

200206

Beslutad insats
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL

2021-01-27

14.

K

190304

15.

K

200108

16.

K

191216

17.

M

190517

18.

M

201012

19.

M

130802

20.

K

190128

21.

M

200304

22.

M

200204

23.

K

201020

24.

K

191014

25.

K

200203

26.

M

200203

27.

K

190503

28.

K

180601

29.

K

170118

Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL

2021-01-27

30.

K

190625

31.

K

190814

32.

M

200226

33.

K

161111

34.

M

180813

35.

M

141001

36.

M

151103

37.

K

150210

38.

M

181211

39.

M

200210

40.

K

120906

41.

K

131125

42.

M

160107

43.

M

191031

44.

K

200120

45.

K

190612

Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL

2021-01-27

46.

K

190613

47.

M

170131

48.

M

170726

49.

K

090213

50.

M

161101

51.

M

170111

52.

M

191202

53.

K

000613

54.

K

200212

55.

K

190704

56.

M

180323

57.

K

191126

58.

K

150424

59.

K

170406

60.

M

161003

61.

K

190925

Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL

2021-01-27

62.

M

191003

63.

K

090901

64.

K

190524

65.

K

180724

66.

M

200313

67.

M

200227

68.

M

151102

69.

M

180523

70.

M

180619

71.

M

160209

72.

K

171025

73.

K

140203

74.

M

171107

75.

M

181207

76.

K

120701

77.

M

191211

Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL

2021-01-27

78.

M

171013

79.

K

140808

80.

M

200101

81.

M

050127

82.

K

161101

83.

K

190827

84.

M

190710

85.

K

180903

86.

K

180509

87.

K

130107

88.

K

200305

89.

K

181012

90.

K

181101

91.

K

180924

92.

K

180119

93.

K

200205

Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL
Dagverksamhet, SoL

2021-01-27

94.

K

200217

Dagverksamhet, SoL

ÄLDREOMSORG - Dagverksamhet
Avslutade
Följande ärenden har avslutat sin dagverksamhet antingen under kvartal 4 eller tidigare. Under
rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg identifierades ärenden som inte rapporterats som
avslutade i tid och därav finns flera ärenden med tidigare beslutsdatum än kvartal 4. Verksamheten har gått
igenom alla sina ärenden och nu avslutat även de som haft öppen verkställighet i systemet (och därmed
rapporterats som ej verkställda trots avslut). Denna information har också rapporterats i individärendena till
Inspektionen för vård och omsorg.

Antal

Kön

Orsak till avslut

Avslutsdatum

1.

K

Avliden

210111

2.

K

Avliden

161019

3.

M

Avliden

201018

4.

M

Insats äbo

180222

5.

M

Avslut egen begäran

170215

6.

K

Avslut egen begäran

190319

7.

M

Insats äbo

201110

8.

K

Insats äbo

201210

9.

K

Insats äbo

201222

10.

K

Avliden

200303

11.

K

Avslut egen begäran

191231

12.

M

Avliden

201122

13.

K

Avslut egen begäran

200731

14.

K

Insats äbo

201015

15.

K

Insats äbo

201002

2021-01-27

16.

M

Avslut egen begäran

200630

17.

K

Insats äbo

200518

18.

M

Insats äbo

201123

19.

M

Avslut egen begäran

170909

20.

K

Insats äbo

200404

21.

M

Insats äbo

201009

22.

K

Insats äbo

201228

23.

K

Insats äbo

210104

24.

K

Insats äbo

201115

