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1 Uppdragsgivare 

Östra Göinge kommun har sedan årsskiftet 2014/15 gett kommunfullmäktige möjlighet att 
inrätta en tillfällig beredning. Denna verkar under begränsad tidsrymd och avslutar sitt 
uppdrag när beredningen fullgjort uppdraget man fått av fullmäktige. I detta uppdrag ingår 
också att ev. genomföra medborgardialoger under beredningsprocessen. 
 
Beredningen har i huvudsak hittills haft två inriktningar i sitt arbete: 

 Bereda fullmäktiges långsiktiga programhandlingar. 
 I samband med detta arbete ta fram kunskapsunderlag. 

 
Efter hand som arbete har bedrivits i tillfälliga beredningar har det framkommit tankar att 
pröva alternativa arbetsmetoder och arbetsformer. Beredningarna skulle även kunna få mera 
begränsade uppdrag och verka under en kortare tidsrymd. Syftet med detta synsätt är att det 
finns ett behov att lyfta fram och behandla mera begränsade insatsområden.  
 
Uppdraget att utarbeta en uppdragshandling för en tillfällig beredning ligger hos den politiska 
planeringsberedningen (PPB). Handlingen ska fastställas av kommunfullmäktige efter 
beredning i kommunstyrelsen och handlingen ska i stora drag redogöra för vilken inriktning 
och omfattning beredningsarbetet ska ha. 

2 Arbetssätt och arbetsformer 

Efter beslutet i fullmäktige kring uppdragsbeskrivningen påbörjar beredningen sitt arbete och i 
samverkan med PPB tas en projektplan alternativt arbetsplan fram. Denna ska mera i detalj 
beskriva upplägget med beredningens arbete.  
 
Beredning beslutar själva om arbetssätt och arbetsformer för sitt arbete. Uppdragets art, 
innehåll och omfattning inom ramar för tilldelade resurser formar hur arbetet ska läggas upp. 
Under arbetet med uppdraget redovisar beredningen fortlöpande till kommunfullmäktige. 
Formen för redovisningar fastställs av PPB i dialog med beredningen.  

3 Uppdraget 

Kommunfullmäktiges planeringsberedning (PPB) har efter diskussioner inom sig och efter 
diskussioner i den nyss avslutade beredningen ”Från nyinflyttad till stolt Göinge” tagit fram 

ett förslag att tillsätta en tillfällig beredning med inriktning ”barnkonventionen”. Enligt 
handläggningsrutinerna genomfördes en inledande presentation i kommunfullmäktige den 26 
maj 2016.  

3.1 Varför en beredning om barnkonventionen? 

Det finns tre miljoner barn- och ungdomar upp till 25 år i Sverige. Motsvarande siffra i Östra 
Göinge är 4100. Alla dessa är unika individer med olika levnadsvillkor och förutsättningar, 
men alla har sina rättigheter. Sveriges riksdag beslöt 1990 att ratificera FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen). Det innebär att svenska staten har tagit på sig att 
säkerställa att alla barn, särskilt barn i utsatta situationer, får sina rättigheter tillgodosedda. 
Nu har regeringen beslutat att konventionen ska bli svensk lag. 
 
Riksdag och regering är ytterst ansvariga för barnkonventionens genomförande. Men 
kommuner är mycket viktiga för att barn och ungdomar ska få sina rättigheter tillgodosedda. 
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Den statliga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor riktar nu sin 
uppmärksamhet mot kommunerna för att aktualisera arbetet kring barnkonventionen i de 
dagliga verksamheterna. Det görs bl.a. genom en upplysningskampanj styrd mot 
kommunfullmäktigeförsamlingarna.   
 
Med anledning av ovanstående har PPB i kommunen funnit att det skulle vara värdefullt att 
under en kort och intensiv period fokusera en berednings arbete på just barnkonventionen. 
Utgångspunkten för arbetet är att sätta fokus på hur man ska kunna skapa trygghet och få 
barn- och ungdomar att växa som människor och därigenom utvecklas och trivas med sin 
livssituation. Barnens och ungdomarnas nära relationerna är naturligtvis kärnan i deras 
vardag. Det kan handla om familjen, men också om de vuxna man möter i offentliga 
verksamheter. 
 
Östra Göinge kommun har också arbetat fram en strategi som behandlar barn- och ungdomars 
utveckling. I strategin ”En bra start i livet” presenteras vad kommunen vill inom detta område 

och med tydliga inriktningar. Bl.a. fastslås att kommunens verksamheter ska arbeta i enlighet 
med barnkonventionen. Särskilt fokus ska riktas mot artiklarna om barns rätt till kunskap, 
delaktighet och inflytande samt god psykisk hälsa och miljö.  Barnkonventionen ska vara ett 
ledande dokument och ska återspeglas i alla verksamheter. 

3.2 Arbetssätt och resultat 

Beredningens uppdrag blir att genomföra en kunskapsgenomgång rörande barnkonventionen 
och utifrån detta bl.a. genomföra tematiska möten för både förtroendevalda och för anställda i 
Östra Göinge kommun. Syftet med detta är att säkerställa att det vid beslutsfattande och 
verkställande av dessa beslut tas nödvändigt beaktande av barnkonventionen. 

3.3 Resurser och tidsåtgång 

Arbetet med barnkonventionen kommer att ske under begränsad tidsperiod. Under arbetets 
gång kommer en del stödresurser tas i anspråk i förvaltningsorganisationen.  
 
Beräknad tidsåtgång för beredningens arbete är cirka 3 månader och beredningens arbete 
påbörjas i augusti 2016 och beräknas vara klart i slutet av oktober 2016. 
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