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Granskning av kommunens tillämpning av FN:s Barnkonvention 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat om 
kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning avseende FN:s Barnkonvention är ändamålsenlig, 
så att barnkonventionen beaktas och tillämpas.  

Granskningen visar att kommunfullmäktige har antagit övergripande inriktningsmål för barn och unga 
och mål för att öka barn och ungas inflytande och delaktighet. Utifrån granskningen kan vi konstatera 
att kommunens arbete med barn- och ungdomsfrågor är ett prioriterat område där kommunstyrelsen 
har utformat ändamålsenliga samverkansforum i syfte att inhämta barn och ungas åsikter samt för öka 
deras inflytande och delaktighet. Dock kan vi konstatera att det saknas tydliga mål och mätetal som 
har koppling till barnkonventionen och dess intentioner. Vidare saknas ett tydliggörande kring hur barn 
och ungas perspektiv ska tillvaratas i beslutsfattandet och kommunens arbetsprocesser. Vår 
sammanfattande slutsats är att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av tillämpningen av FN:s barnkonvention.  

Nedan följer de förbättringsområden/rekommendationer som har framkommit i granskningen: 

 Kommunstyrelsen bör ta fram konkreta mål och mätetal alternativt utveckla nuvarande 
målstruktur för att tillse att barnkonventionen beaktas och genomsyrar all kommunal 
verksamhet. 

 Kommunstyrelsen bör utifrån ett barnperspektiv genomföra en kartläggning och analys av 
verksamheterna för att synliggöra vilka åtgärder som bör vidtas för att främja arbetet och uppnå 
de intentioner som anges i barnkonventionen och övergripande styrdokument. Arbetet bör utgå 
från ett gemensamt synsätt kring hur barnkonventionen ska uppnås inom kommunens 
verksamheter och inom alla nivåer i organisationen.  

 Kommunstyrelsen bör tillse att planen för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga 
revideras i enlighet med angivna riktlinjer. 

 Kommunstyrelsen bör ta fram riktlinjer för att bevaka att barns rättigheter säkerställs i alla beslut 
och verksamheter där barn kan vara berörda. Kommunstyrelsen bör överväga att genomföra 
systematiska barnkonsekvensanalyser eller liknande åtgärder i enlighet med vad som uttalats i 
policyn kring barn och unga i behov av särskilt stöd och den nationella strategin. 

 Kommunstyrelsen bör tillse att såväl politiker som verksamhetsansvariga ges utbildning och 
fortbildning kring barnkonventionen och dess genomförande. Kommunstyrelsen bör även 
utveckla former för erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring mellan nämnderna kring hur 
barnperspektivet ska beaktas och utvecklas i praktiskt arbete.  

 Kommunstyrelsen bör inom ramen för sin uppsikt stärka styrningen och uppföljningen av 
nämndernas arbete utifrån barnkonventionen. 

 

 



     
 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. 
Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 30 juni 2015.  
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