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§ 46  Dnr 2022/33 - 10 

 

Yttrande över riktlinjer för att stärka barns och ungas 
rättigheter 

Beslut 
Social- och utbildningsnämnden ställer sig bakom dokumentet med de 
formuleringar med ändringar som föreslås i tjänsteskrivelsen. 

Mikaela Nordling (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt den 1 juni 2020 § 85 att anta policy för barn och 
unga. I samband med beslutet beslöt fullmäktige även att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utifrån policyn ta fram en övergripande riktlinje för kommunens 
arbete med barn och unga. 

Syftet med riktlinjerna är att konkretisera policyn och visa på hur kommunen 
ska arbeta för att stärka barn och ungas rättigheter. Riktlinjerna ska även bidra 
till att de kommunövergripande målen som berör barn och unga nås och att 
såväl barn och unga som anställda och förtroendevalda i kommunen har 
kunskap om barnkonventionen. Riktlinjerna utgår från de områden som lyfts i 
kommunens barn- och ungdomspolicyn. Dessa är:  

 Barn och unga ska känna till sina rättigheter.  
 Barn och unga ska ha möjlighet att påverka i frågor som berör dem. 
 Barn och unga ska få stöd och hjälp i sin organisering och sitt engagemang. 
 Kommunen ska möjliggöra för ungas etablering på arbetsmarknaden. 
 Kommunen ska ge barn och ungdomar utbildning av hög kvalitet. 
 Barn och unga ska känna sig trygga. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 11 januari 2022 att skicka det 
framtagna förslaget på riktlinjer för att stärka barns och ungas rättigheter, 
daterade 13 december 2021, på remiss till samtliga nämnder och helägda bolag. 
Remisstiden är tre månader. 
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Synpunkter på dokumentet 
Riktlinjerna påvisar till del vad de olika nämnderna gör inom det ordinarie 
uppdraget. Social- och utbildningsnämndens verksamheter är redan till största 
delen styrda av barnkonventionen, skollagen, läroplanerna för förskola och 
skola och socialtjänstlagen.  

Utifrån barns delaktighet och möjlighet till påverkan är det bra med 
tydliggörandet via denna viljeinriktning från kommunen. Vidare att den lyfter 
kunskapsfrågan för personal och förtroendevalda. 

Som redan påtalats ingår det mesta i verksamheternas uppdrag och kan ibland 
kännas att den går in på detaljnivåer som redan finns i lagstiftning och 
styrdokument.  

Det är viktigt att påpeka att rektor har direktdelegation och mandat för beslut 
för en del frågor via skollagslagstiftningen i t ex ordningsfrågor. 

Förvaltningen är till stor del för dokumentet men påtalar vissa delar, specifikt. 

Specifika synpunkter 
På punkt 3.2.1 demokrati i skolan behövs man tydliggöra vad som menas med 
ett studiebesök på kommunen. Våra elever vistas hela skoldagarna i 
kommunens organisation. Vem är kommunen? 

Punkten 3.4 om etableringen på arbetsmarknaden kan tyckas att det saknas en 
skrivning om ”Arbetsmarknadskunskap”, ett viktigt och av elever och lärare 
uppskattat arbetssätt för att tydliggöra vilken stor arbetsmarknad och mångfald 
av yrken vårt närområde består av. Det ger eleverna inspiration för det fortsatta 
valet i utbildnings- och yrkeslivet.  

Förvaltningen vill även påtala formuleringen av tidsbegränsad 
genomförandeplan. I socialtjänstlagen är formuleringen: ”Genomförandeplanen 
ska skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av beslutade insatser och vara 
ett underlag vid uppföljningen av dessa. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den enskilde 
och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.” Det är alltså 
insatser som ska tidsättas och följas upp och utvärderas och sedan eventuellt 
fastställa nya insatser, ett pågående processarbete. Detta bör ändras i 
riktlinjerna. 

Punkt 3.5. och 3.6 Värdegrunden i skolan är gemensam utifrån de olika 
styrdokumenten. Alla inom verksamheterna jobbar för trygghet och studiero 
men de senaste åren har personalminskningar inom skolan försvårat 
möjligheten för personalen att räcka till i alla situationer.  

Mobilförbudet som skrivs om är ett av de beslut som en rektor har 
direktdelegation och ansvaret för. I kommunens skolor är det i hög grad så att 
det redan är mobilfritt under skoldagen. Att ha en formulering i en riktlinje med 
ordet ska, betyder också att det ska vara mobilförbud under skoldagen och det 
är att ta över en direktdelegation från rektor.  
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Det ställer även höga krav på vår personal i den mening att det blir de som får 
uppgiften att se till att alla lever upp till förbudet. I nuläget hanteras frågan på 
det flesta skolorna så att eleverna lämnar in sina mobiler till sin lärare och 
återfår den när läraren tillåter.  

Frågan är aktuell även på Skolverket men hittills ingen ändring i skollagen.   

Hela skrivningen om mobiler bör tas bort då det är rektors ansvar.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från arbetsutskottet den 13 april 2022, § 26. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2022. 

Riktlinjer för att stärka barns och ungas rättigheter. 

______ 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen inklusive tjänsteskrivelse 
Akten 
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