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STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 §165)
BILAGA
Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt
6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige:
”Förutom genom särskilda styrdokument styr fullmäktige
kommunens verksamhet genom beslut för enskildas frågor som
uttrycks endast i sammanträdesprotokoll. Exempel på detta är
beslutet om att hänsyn ska tas till barnkonventionen i all planering.
Detta och liknande beslut sammanställs i särskilt dokument som
bilaga till denna dokumentation av styrsystemet.”
Bilagans innehåll:
1. Beslut om Förenta nationernas (FN:s) Barnkonvention (sid 2-3)
(beslut i KF 2005-01-18)
2. Beslut om den europeiska jämställdhetsdeklarationen (sid 4-6)
(beslut i KF 2010-04-20)
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1. Beslut om FN:s Barnkonvention
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sveriges
riksdag antog 1999 den nationella strategin för att förverkliga FN:s
konvention om barns rättigheter i Sverige. Enligt den nationella
strategin bör barnkonventionen genomsyra beslut och verksamhet i
kommunerna. Konventionens första artikel slår fast att som barn
betraktas varje människa under 18 år, om barnet inte blir myndig
tidigare enligt nationell lag. Konventionen består av 54 artiklar.
Kommunfullmäktige beslutade 2005-01-18 (Dnr 2004/0229 609) att
införliva barnkonventionen i kommunens organisation. Anpassat till
nuvarande styrsystem innebär beslutet innebär att:
- Kommunens nämnder och styrelser ska redovisa mål och
handlingsplaner för sin verksamhet utifrån barnkonventionens
artiklar och då särkilt beakta artiklarna 2, 3, 4, 6, 12 och 42 (se
sid 3), som i den nationella handlingsplanen framhålls som
viktiga att utgå ifrån.
- Redovisning av mål och resultat ska ske i samband med
bokslut.
- Kommunstyrelsen ska regelbundet erbjuda nämnder och
styrelser utbildning i barnkonventionen. (Halvdagsutbildning, till
vilken samtliga nämnder och styrelser bjöds in, genomfördes
2006-03-28, Dnr 2005/0527 600.)
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Artikel

2. Barnets rätt att inte
diskrimineras

3. Barnets bästa i främsta
rummet

4. Aktiva prioriteringar

6. Barnets rätt till liv och
utveckling

12. Barnets rätt att
komma till tals
42.
Informationsskyldighet
om barnkonventionen

Barnkonventionens krav

Krav på förändrat
arbetssätt vad gäller
systematiska
uppföljningar och
datainsamlingar om
barns villkor i den egna
kommunen.
Krav på prövningar av
barnets bästa i främsta
rummet genom att
tydliggöra hur man
prioriterar i budget och
hur man följer upp i
bokslut.
Att aktivt genomföra det
man säger att man ska
göra enligt
handlingsplanen
Tyngdpunkten ligger på
att utveckla samverkan
och aktivt verka för en
helhetssyn som främjar
barns liv och hälsa.
Utveckla former för barns
inflytande
Information och
utbildning om
barnkonventionen
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2. Beslut om CEMR:s jämställdhetsdeklaration
De europeiska kommun- och regionförbundens
samarbetsorganisation CEMR (Council of European Municipalities
and Regions) har utarbetat en europeisk deklaration om
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.
Deklarationen antogs av CEMR:s generalförsamling vid möte i
Innsbruck 12 maj 2006. Svenska Kommunförbundets och
Landstingsförbundets styrelser beslutade 2006 att skriva under
deklarationen och uppmana alla kommuner, landsting och regioner
att göra detsamma och arbeta för dess genomförande.
Deklarationen består av tre delar:
Del I Grundläggande principer för agerande
Del II Genomförande av deklarationen och åtaganden enligt denna
Del III Ansvarsområden för kommunal verksamhet
Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-20 (Dnr 2009-541 026) att
anta den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor
och män och genom undertecknade av kommunfullmäktiges
ordförande har kommunen formellt godkänt att ansluta sig och att
uppfylla dess bestämmelser. Enligt beslutet ska kommunfullmäktige
två gånger om året få en uppföljning av hur arbetet fortskrider.

DEL 1, Grundläggande principer
1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig
diskriminering och andra missgynnanden bekämpas
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och
män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett
demokratiskt samhälle
4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är
avgörande för att uppnå jämställdhet
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/
regionens verksamheter är nödvändiga för att främja
jämställdhet
6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig
finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet
ska nå framgång
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DEL II Genomförande av deklarationen och åtaganden
enligt denna
Undertecknaren förbinder sig att vidta följande åtgärder för
att genomföra bestämmelserna i denna deklaration:
1. Varje undertecknare till denna deklaration ska, inom en
rimlig tidsram (som inte får överskrida två år) från dagen för
undertecknandet, utarbeta och anta en handlingsplan för
jämställdhet och därefter genomföra den.5
Handlingsplanen ska innehålla undertecknarens mål och
prioriteringar, de åtgärder man planerar att vidta samt de
resurser som ska tilldelas för att uppfylla deklarationen och
åtaganden enligt denna. Handlingsplanen ska också innehålla
förslag till tidsramar för genomförandet. Om en
undertecknare redan har antagit en handlingsplan för
jämställdhet ska den ses över så att man försäkrar sig om att
den omfattar alla de frågor som berörs i denna deklaration.
3. Varje undertecknare ska delta i brett upplagda samråd
innan den antar handlingsplanen och ska också ge bred
spridning åt planen när den har antagits.
Undertecknaren ska också regelbundet offentliggöra
rapporter om hur genomförandet fortskrider.
4. Varje undertecknare ska vid behov revidera sin
handlingsplan för jämställdhet och upprätta en ny plan för
varje efterföljande period.
5. Varje undertecknare förbinder sig i princip att samarbeta
med ett lämpligt utvärderingssystem som ska införas för att
göra det möjligt att bedöma hur
genomförandet fortskrider och för att ge kommuner och
regioner i olika delar av Europa möjligheter till
kunskapsutbyte om effektiva metoder för att uppnå ökad
jämställdhet. Undertecknarna ska för detta ändamål göra
sina handlingsplaner för jämställdhet och annat relevant
offentligt material tillgängligt.
6. Varje undertecknare ska informera CEMR om att den har
undertecknat deklarationen, med uppgift om tidpunkten,
samt ange en tidpunkt för kontakt för framtida samarbete
med deklarationen.
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DEL III, Ansvarsområden för kommunal verksamhet
Rubriker
Artikel nr
Demokratiskt ansvar
1
Den politiska rollen

2-7

Allmän ram för jämställdhet

8-10

Arbetsgivarrollen

11

Upphandling av varor och tjänster

12

Rollen som tjänsteleverantör

13-23

Planering och hållbar utveckling

24-28

Rollen som reglerande instans

29

Vänortsamarbete och
internationellt samarbete

30

