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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Finns kommunövergripande styrdokument och målsättningar som säkerställer 
barnkonventionens tillämpning? 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

- Barnkonventionen.  
- Tillämpbara interna regelverk och policys.  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

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

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

2.4 Lagstiftning 

2.4.1 Barnkonventionen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Resultat av granskningen 
3.1 Barnkonventionens implementering inom kommunstyrelsen 

3.1.1 Iakttagelser  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Barnkonventionens implementering inom kultur- och 
fritidsnämnden 

3.2.1 Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Barnkonventionens implementering inom barn- och 
utbildningsnämnden 

3.3.1 Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.1 Iakttagelser 

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

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

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

 
10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
11 Upprättad 2018-11-23 av EC barn och ungdom (IFO).  
12 Upprättad 2019-07-09, senast reviderad 2019-02-27.  
13 Upprättad 2019-12-06 av EC för verkställighet och myndighet barn och unga.  
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för samtal med familj inom ramen för förhandsbedömning14 framgår vikten av att alltid 
informera barnet om vad mötet kommer handla om.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 22 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

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

samt utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och kommunledningsförvaltningens 
tjänstepersoner. 
Slutligen bedömer vi att det sker uppföljning av insatser som är kopplade till 
barnkonventionens tillämpning inom samtliga granskade nämnder. Vi har däremot 
identifierat ett behov av att kontrollmål med syfte på barnkonventionens tillämpning 
tillförs kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens internkontrollplaner utifrån genomförda risk- och 
väsentlighetanalyser. Vi ser även ett behov av att socialnämnden utökar kontrollmålen 
till att även omfatta genomförandeplanerna.   
Utifrån vår granskning och iakttagelser bedömer vi att följande punkter bör ses över:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Datum som ovan 
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