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Kf §74        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Linus Fogel (S) och Stefan Johansson (M) väljs till att justera dagens protokoll. 
 
 
______ 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 4 (20) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-10-14   
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Kf §75        Dnr KS.2020.7               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om: 
 
- Detaljplanen för LNG terminalen. 
- Tillväxtdagen i Oxelösund. 
- Svenskträningslivs ranking. 
- Stockholm Business Alliance. 
 
______ 
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Kf §76        Dnr KS.2020.5               
 
 
Delgivningar  
 
 
 
Delges 
Protokollsutdrag RUN § 25 20 Regionala utvecklingsnämnden sammanträdestider 2021 
Nyköpings Kommunstyrelse protokoll § 227 200831 Övergripande nödvattenplan, Nyköping 
och Oxelösunds kommuner 
Protokollsutdrag regionfullmäktige §111 20 Sörmlandstaxan prisjustering 2021  
 
 
 
 
______ 
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Kommunfullmäktige    

  
2020-10-14   
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Kf §77        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Siri Wink (C) entledigats från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Siri Wink (C) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Länsstyrelsen (FÅ) 
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Kommunfullmäktige    

  
2020-10-14   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §78        Dnr KS.2018.161               
 
 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Oxelö Energi AB  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Aimo Konttinen (V) entledigats från sitt uppdrag som ersättare i Oxelö Energi AB 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Aimo Konttinen (V) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Oxelö 
Energi AB 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vald   
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Kf §79        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Vård- och 
omsorgsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Gada Hussain Ujjan (S) entledigats från sitt uppdrag som ersättare i Vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Gada Hussain Ujjan (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vald 
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Kommunfullmäktige    

  
2020-10-14   
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Kf §80        Dnr KS.2020.36               
 
 
Delårsrapport 2020  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delårsrapporten 2020 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska 
utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom 
upplysningar om kommunens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och 
måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för hela 2020.  
Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande kommunmål. Målen följs upp och 
redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning. För relativt många av 
kommunfullmäktiges mål är bedömningen att det är osäkert om målvärdet kommer att 
uppnås vid årets slut. Ett antal mål saknar mätvärde för delåret men levereras under 
kvarvarande del av året. Sammanfattningsvis kan sägas att något eller några av måtten 
under målen attraktiv bostadsort, hållbar utveckling, god folkhälsa och trygg och säker 
uppväxt har stor möjlighet att vara uppfyllda vid årets slut. 
Kommunen uppvisar ett resultat i delårsrapporten på 54,2 mkr (2019; 26,6 mkr). Prognosen 
för kommunens bokslut är 38,5 mkr (2019; -1,3 mkr).  
Verksamhetsnämndernas budgetutfall är negativt med -1,1 mkr i delårsrapporten. 
Prognosen för deras verksamhet är fortsatt negativ till årets slut, -4,7 mkr.  
Kommunen som helhet kommer för 2020 att redovisa 20,8 mkr högre intäkter från skatter, 
statsbidrag och annat stöd än budget. Exploateringsverksamheten prognostiserar att hålla 
budgeten och bidrar med 12,2 mkr till resultatet. 
Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på  
18,7 mkr.  
Investeringsnivån är högre än den varit tidigare år i förhållande till budget, 91,1 mkr 
(2019; 83,5 mkr) i utgifter t.o.m. delåret, jämfört med budgeterade 367,0 mkr 
(inklusive 183,3 mkr tilläggsbudgetering) för hela året. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-30 - Ks § 127 
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2020 
Delårsrapport till Kommunstyrelsen.pdf 
Granskningsrapport delår 2020 Oxelösund 
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2020  
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Kommunfullmäktige  2020-10-14  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Delårsrapporten 2020 godkänns. 
 
Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S), Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Göran 
Bernhardsson (KD), Britta Bergström (S), Björn Johansson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (Fk) 
Ekonomichef (Fk) 
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Kf §81        Dnr KS.2020.98               
 
 
Svar på interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
om barnkonventionens tillämpning vid beslut inom nämndens 
verksamhetsområde  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-16 lämnade Björn Johansson 
(MP) in en interpellation till kultur och fritidsnämndens ordförande:  
 
Interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Patrik Renfors (V) angående 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. 
FN:s konvention om barnens rättigheter är sedan den 1 januari i år (2020) svensk lag, 
Lagen (2018:1197). Den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år, som nu slår fast att 
barn har egna rättigheter, ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 
En central princip i barnkonventionen är att det vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det innebär att barnets bästa inte 
enbart ska prövas vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn. Prövningar av barnets 
bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i kommun om budget, stadsplanering mm. 
Området omfattar alltså alla verksamheter där barn är berörda, till exempel 
utbildningspolitiken, bostadspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och 
socialtjänstpolitiken. 
Min fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande är på vilket sätt de beslut som fattas 
inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet med 
barnkonventionen? 
 
Oxelösund 2020-09-16 
 
Björn Johansson, Miljöpartiet de gröna i Oxelösund. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-16 - Kf §69 
Interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande om barnkonventionens tillämpning 
vid beslut inom nämndens verksamhetsområde  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Patrik Renfors (V) besvarar 
interpellationen: 
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Svar på interpellation angående barnkonventionens tillämpning vid beslut i kultur- 
och fritidsnämndens verksamheter. 
 
Björn Johansson (MP) ställer i sin interpellation frågan, på vilket sätt som de beslut inom 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet med 
barnkonventionen. 
 
Interpellationen är bred i sin frågeställning och därmed blir svaret också av en mer generell 
karaktär. Något annat är inte möjligt utifrån att interpellationen inte gäller ett specifikt beslut i 
kultur- och fritidsnämnden eller en särskild artikel av alla de olika 54 artiklar som 
barnkonventionen innehåller. 
 
Inför införandet av barnkonventionen uppdrog regeringen åt en särskild utredare att 
kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).  
 
Kartläggningen har som mål att ge stöd i det fortsatta arbetet med att överföra 
barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. Uppdraget skulle ha redovisats 
den 15 november 2019 men har fått förlängd utredningstid. Uppdraget ska redovisas senast 
den 15 november 2020. Därför är det fortfarande otydligt hur en prövning ska ske. 
 
Kultur- och fritidsnämndens uppbär likväl ett barnperspektiv som skär igenom politiken- och 
verksamheten som en röd tråd. Nämnden tar barn- och ungdomars fritid uttryckligen i 
beaktning. 
 
Jag ska ta några exempel: 
 
I nämndens fördelningsprincip får barn- och ungdomsföreningar hela 86 procent av 
totalsumman av föreningsbidragen. (3 - 20 år) Hänsyn tas också till jämställdhet, integration 
och vilken verksamhet föreningen vill göra. 
 
När det gäller barn och ungdomars utbud av kulturevenemang, så fördelar vi hela anslagna 
summan till barn- och unga. Det är fullt möjligt tack vare att vi växlar upp summan med 
företagssponsoravtal, som går till de vuxna. 
 
Fritidsgården har dessutom stora påverkansmöjligheter på verksamheten där barn- och 
unga får vara med och inverka på innehållet demokratiskt. De får ihop med personalen vara 
med och planera t.ex. bowlingkvällar, fisketurer och använda sig av funktionen ”en påse 
pengar”. 
 
Patrik Renfors (V) 
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
______ 
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Kf §82        Dnr KS.2020.99               
 
 
Svar på interpellation från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande om barnkonventionens tillämpning vid beslut inom 
nämndens verksamhetsområde  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-16 lämnade Björn Johansson 
(MP) in en interpellation till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande:  
 
Interpellation till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Karlsson (S) 
angående barnkonventionens tillämpning vid beslut inom Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. 
FN:s konvention om barnens rättigheter är sedan den 1 januari i år (2020) svensk lag, 
Lagen (2018:1197). Den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år, som nu slår fast att 
barn har egna rättigheter, ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 
En central princip i barnkonventionen är att det vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det innebär att barnets bästa inte 
enbart ska prövas vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn. Prövningar av barnets 
bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i kommun om budget, stadsplanering mm. 
Området omfattar alltså alla verksamheter där barn är berörda, till exempel 
utbildningspolitiken, bostadspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och 
socialtjänstpolitiken. 
Min fråga till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande är på vilket sätt de beslut 
som fattas inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och som rör barn prövas i 
enlighet med barnkonventionen? 
 
Oxelösund 2020-09-16 
 
Björn Johansson, Miljöpartiet de gröna i Oxelösund. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-16 - Kf §70 
Interpellation till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande om barnkonventionens 
tillämpning vid beslut inom nämndens verksamhetsområde  
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Dagens sammanträde 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Karlsson (S) besvarar 
interpellationen: 
 
Svar på Interpellation angående barnkonventionens tillämpning vid beslut i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. 
Björn Johansson (MP) ställer i sin interpellation frågan på vilket sätt som de beslut inom 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet 
med barnkonventionen. 
Interpellationen är bred i sin frågeställning och därmed blir svaret också av en mer generell 
karaktär. Något annat är inte möjligt utifrån att interpellationen inte gäller ett specifikt beslut i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller en särskild artikel av alla de olika 54 artiklar 
som barnkonventionen innehåller. 
Inför införandet av barnkonventionen uppdrog regeringen åt en särskild utredare att 
kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 
Kartläggningen har som mål att ge stöd i det fortsatta arbetet med att överföra 
barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. Uppdraget skulle ha redovisats 
den 15 november 2019 men har fått förlängd utredningstid. Uppdraget ska redovisas senast 
den 15 november 2020. 
I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden ingår det både strategiskt 
arbete och att praktiskt genomföra åtgärder. Barnperspektivet beaktas i det dagliga arbetet 
på samma sätt som andra perspektiv vägs in vid förslagen till beslut som förvaltningen 
skriver fram till nämnden och därmed också i de beslut som nämnden fattar. 
Att barnkonventionen tillämpas innebär att man ska ta hänsyn till barnens bästa, men vad 
är då det? Det finns ingen fastställd definition av vad som är barnets bästa utan det avgörs i 
det enskilda fallet. I Plan och bygglagen finns regler för medborgarnas inflytande i 
planprocessen. Lagen skiljer inte på barn och vuxna, alla medborgare ska ha lika rätt att 
lämna sina synpunkter i samrådsskedet.  
Där det är aktuellt, t.ex. vid framtagande av nya detaljplaner kan en så kallad 
barnkonsekvensanalys (BKA) genomföras, den grundar sig på 
- Lagstiftning, riktlinjer och politiska mål 
- Kunskap, kartläggningar, vetenskapliga fakta och tidigare erfarenheter  
- Barnkonventionen 
- Barns och ungdomars egna funderingar 
Det är viktigt att man tar reda på och redovisar vilka effekter planarbetet kan få för barn och 
unga. 
De beslut som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattar vägs i perspektiven att dom ska 
vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Inte minst är det med tanke på nästa 
generation och vad vi lämnar över till de som kommer efter oss, det vill säga barnen. 
 
Tommy Karlsson (S) 
 
______ 
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Kf §83        Dnr KS.2020.100               
 
 
Svar på interpellation från Utbildningsnämndens ordförande om 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom nämndens 
verksamhetsområde  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Björn Johansson inkommer med följande interpellation till ordförande i 
Utbildningsnämnden: 
 
Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande Britta Bergström (S) angående 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom Utbildningsnämndens verksamheter. 
FN:s konvention om barnens rättigheter är sedan den 1 januari i år (2020) svensk lag, 
Lagen (2018:1197). Den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år, som nu slår fast att 
barn har egna rättigheter, ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 
En central princip i barnkonventionen är att det vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det innebär att barnets bästa inte 
enbart ska prövas vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn. Prövningar av barnets 
bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i kommun om budget, stadsplanering mm. 
Området omfattar alltså alla verksamheter där barn är berörda, till exempel 
utbildningspolitiken, bostadspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och 
socialtjänstpolitiken. 
Min fråga till Utbildningsnämndens ordförande är på vilket sätt de beslut som fattas inom 
Utbildningsnämndens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet med 
barnkonventionen? 
 
Oxelösund 2020-09-16 
 
Björn Johansson, Miljöpartiet de gröna i Oxelösund. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-16 - Kf §71 
Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande om barnkonventionens tillämpning vid 
beslut inom nämndens verksamhetsområde  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Utbildningsnämndens ordförande Britta Bergström (S) besvarar interpellationen: 
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Svar på Interpellation angående barnkonventionens tillämpning vid beslut i 
utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Björn Johansson (MP) ställer i sin interpellation frågan på vilket sätt som de beslut inom 
utbildningsnämndens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet med 
barnkonventionen. 
Interpellationen är bred i sin frågeställning och därmed blir svaret också av en mer generell 
karaktär. Något annat är inte möjligt utifrån att interpellationen inte gäller ett specifikt beslut i 
utbildningsnämnden eller en särskild artikel av alla de olika 54 artiklar som 
barnkonventionen innehåller. 
 Inför införandet av barnkonventionen uppdrog regeringen åt en särskild utredare att 
kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 
Kartläggningen har som mål att ge stöd i det fortsatta arbetet med att överföra 
barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. Uppdraget skulle ha redovisats 
den 15 november 2019 men har fått förlängd utredningstid. Uppdraget ska redovisas senast 
den 15 november 2020. 
Utbildningsförvaltningen arbetar till stor del med ledning och stöd för verksamheten. 
Barnperspektivet beaktas i det dagliga arbetet och vid de förslag till beslut som 
förvaltningen presenterar för utbildningsnämnden och i de beslut som utbildningsnämnden 
fattar.  
Vid framtagande av underlag inför beslut som fattas i utbildningsnämnden sker en prövning 
mot den lagstiftning som finns inom det område som beslutet gäller. Därutöver sker också 
alltid en bedömning av vilken påverkan beslutet har utifrån ett barn, vuxna och 
medborgarperspektiv. 
Många av de ärenden som utbildningsnämnden beslutar om eller bereder handlar om 
resurser till verksamheten, detta har föregåtts av konsekvensbeskrivningar inför beslut i 
någon av de olika verksamheterna inom utbildningsnämnden. 
Kompetensutveckling inom normkritiskt tänkande har planerats och till viss del genomförts i 
verksamheten. 
Barnkonventionen innehåller fyra grundprinciper, artiklar som är vägledande för hur 
konventionen som helhet ska tolkas. 

• Artikel 2 - Barnets rätt att inte diskrimineras 

• Artikel 3 - Bedöma och beakta barnets bästa 

• Artikel 6 - Barnets rätt till liv och utveckling 

• Artikel 12 - Barnets rätt att göra sin röst hörd 
Utbildningsnämnden utgår från och beaktar ovanstående fyra artiklar i barnkonventionen vid 
beslut som fattas i nämnden. 
 
Britta Bergström (S) 
 
______ 
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Kf §84        Dnr KS.2020.101               
 
 
Svar på Interpellation från Vård- och omsorgsnämndens 
ordförande om barnkonventionens tillämpning vid beslut inom 
nämndens verksamhetsområde  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Interpellation till Vård- och omsorgsnämndens ordförande Linus Fogel (S) angående 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom Vård- och omsorgsnämndens verksamheter. 
FN:s konvention om barnens rättigheter är sedan den 1 januari i år (2020) svensk lag, 
Lagen (2018:1197). Den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år, som nu slår fast att 
barn har egna rättigheter, ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 
En central princip i barnkonventionen är att det vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det innebär att barnets bästa inte 
enbart ska prövas vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn. Prövningar av barnets 
bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i kommun om budget, stadsplanering mm. 
Området omfattar alltså alla verksamheter där barn är berörda, till exempel 
utbildningspolitiken, bostadspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och 
socialtjänstpolitiken. 
Min fråga till Vård- och omsorgsnämndens ordförande är på vilket sätt de beslut som fattas 
inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet med 
barnkonventionen? 
 
Oxelösund 2020-09-16 

 
 

Björn Johansson, Miljöpartiet de gröna i Oxelösund. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-16 - Kf §72 
Interpellation till Vård- och omsorgsnämndens ordförande om barnkonventionens 
tillämpning vid beslut inom nämndens verksamhetsområde  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Linus Fogel (S) besvarar interpellationen: 
 
Svar på Interpellation angående barnkonventionens tillämpning vid beslut i vård-och 
omsorgsnämndens verksamheter. 
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Björn Johansson (MP) ställer i sin interpellation frågan på vilket sätt som de beslut inom 
vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet med 
barnkonventionen. 
Interpellationen är bred i sin frågeställning och därmed blir svaret också av en mer generell 
karaktär. Något annat är inte möjligt utifrån att interpellationen inte gäller ett specifikt beslut i 
vård- och omsorgsnämnden eller en särskild artikel av alla de olika 54 artiklar som 
barnkonventionen innehåller. 
Inför införandet av barnkonventionen uppdrog regeringen åt en särskild utredare att 
kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 
Kartläggningen har som mål att ge stöd i det fortsatta arbetet med att överföra 
barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. Uppdraget skulle ha redovisats 
den 15 november 2019 men har fått förlängd utredningstid. Uppdraget ska redovisas senast 
den 15 november 2020. 

Ett av nämndens tydligaste kärnverksamheter är arbetet med barn varför Barnkonventionen 
via lagstiftning ständigt finns närvarande i det dagliga arbetet. Även när det inte finns ett 
tydligt stöd i lagen så är barnens bästa ett perspektiv som vi alltid lyfter med inför beslut och 
prioriteringar. 

Som exempel finns principen om barnets bästa enligt artikel 3 i Barnkonventionen (Vid alla 
beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa) sedan 
tidigare infört i socialtjänstlagen (1 kap. 2 § SoL) Sedan 2013 har det i 11 kap. 10 § SoL 
införts ett förtydligande om barnets rätt att komma till tals i enlighet med artikel 12 i 
Barnkonventionen (Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad) vilket kan 
göras utan vårdnadshavares samtycke eller närvaro. 

I slutbetänkandet till regeringen den 26/8-2020, från utredningen Framtidens socialtjänst, så 
lägger man fram förslag på ökad implementering av Barnkonventionen i moderniseringen 
av socialtjänstlagen.  

 
Även i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (Lss) finns det en tydlig 
skrivelse i avsnittet om verksamhetens mål och allmänna inriktning att ”När åtgärder berör 
barn ska barnens bästa särskilt beaktas”. 
 
Linus Fogel (S) 
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Kf §85        Dnr KS.2020.102               
 
 
Svar på interpellation från Kommunstyrelsens ordförande om 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom nämndens 
verksamhetsområde  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) angående 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom kommunstyrelsens verksamheter. 
FN:s konvention om barnens rättigheter är sedan den 1 januari i år (2020) svensk lag, 
Lagen (2018:1197). Den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år, som nu slår fast att 
barn har egna rättigheter, ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 
En central princip i barnkonventionen är att det vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det innebär att barnets bästa inte 
enbart ska prövas vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn. Prövningar av barnets 
bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i kommun om budget, stadsplanering mm. 
Området omfattar alltså alla verksamheter där barn är berörda, till exempel 
utbildningspolitiken, bostadspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och 
socialtjänstpolitiken. 
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är på vilket sätt de beslut som fattas inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet med 
barnkonventionen? 
 
Oxelösund 2020-09-16 
 
 
Björn Johansson, Miljöpartiet de gröna i Oxelösund. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-16 - Kf §73 
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om barnkonventionens tillämpning vid 
beslut inom nämndens verksamhetsområde  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) besvarar 
interpellationen: 
 
Svar på Interpellation angående barnkonventionens tillämpning vid beslut i 
kommunstyrelsens verksamheter. 
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Björn Johansson (MP) ställer i sin interpellation frågan på vilket sätt som de beslut inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet med 
barnkonventionen. 
Interpellationen är bred i sin frågeställning och därmed blir svaret också av en mer generell 
karaktär. Något annat är inte möjligt utifrån att interpellationen inte gäller ett specifikt beslut i 
kommunstyrelsen eller en särskild artikel av alla de olika 54 artiklar som barnkonventionen 
innehåller. 
 Inför införandet av barnkonventionen uppdrog regeringen åt en särskild utredare att 
kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 
Kartläggningen har som mål att ge stöd i det fortsatta arbetet med överföra 
barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. Uppdraget skulle ha redovisats 
den 15 november 2019 men har fått förlängd utredningstid. Uppdraget ska redovisas senast 
den 15 november 2020. 
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar till stor del på strategisk nivå. Barnperspektivet 
beaktas i det dagliga arbetet och vid de förslag till beslut som förvaltningen presenterar för 
kommunstyrelsen och i de beslut som kommunstyrelsen fattar.  
Vid framtagande av underlag inför beslut som fattas i kommunstyrelsen sker en prövning 
mot den lagstiftning som finns inom det område som beslutet gäller. Därutöver sker också 
alltid en bedömning av vilken påverkan beslutet har utifrån ett medborgarperspektiv för 
både vuxna och barn. 
Många av de ärenden som kommunstyrelsen beslutar om eller bereder till 
kommunfullmäktige har föregåtts av beslut i någon av de olika verksamhetsnämnderna och 
således har respektive nämnd redan beaktat barnkonventionen i sin hantering av ärendet. 
Därutöver tar varje verksamhetsnämnd fram sin verksamhetsplan där kommunfullmäktiges 
övergripande mål för trygg och säker uppväxt bryts ned utifrån vad den nämnden kan bidra 
med genom sina målsättningar.  
De beslut som kommunstyrelsen fattar vägs i perspektiven att dom ska vara socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Inte minst är det med tanke på nästa generation och 
vad vi lämnar över till de som kommer efter oss, det vill säga barnen. 
 
Catharina Fredriksson (S) 
Oxelösund 2020-10-13 
 
 
______ 
 
 
 
 


