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1. Inledning

1.1. Bakgrund och syfte

De förtroendevalda revisorerna har gett EY i uppdrag att genomföra en uppföljning av tre
granskningar som genomfördes 2014:

~ Granskning av kommunens tillämpning av FN:s barnkonvention
~ Granskning av styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålet Barn och Unga

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Syftet med granskningen är att följa upp om och på vilket sätt de synpunkter och iakttagelser
som gjordes i granskningsrapporterna har beaktats av kommunstyrelsen, nämnder och kom-
munens helägda bolag.

1.2. Genomförande och avgränsning

Uppföljningen är genomförd genom en enkät med en frågeställning skickats till förvaltnings-
chef inom respektive ansvarsområde. Avstämning har därefter gjorts via telefon och e-post.

Uppföljningen avser de synpunkter och iakttagelser som lämnats i nämnda granskningsrap-
porter.

Bedömningarna har sin utgångspunkt i de svar som framkommit vid uppföljningsgransk-
ningen.
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2. Granskningsresultat

kapitel 2 redogörs först en sammanfattning av de iakttagelser och bedömningar som fram-
kom irespektive granskningsrapport. Efter sammanfattningen framgår de iakttagelser som
lämnats i samband med uppföljningen och granskarens bedömningar.

Eftersom granskningen av kommunens tillämpning av FN:s barnkonvention och gransk-
ningen av styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålet av Barn och Unga tillsam-
mans har bidragit till samlade utvecklingsprocesser redogörs först de iakttagelser och be-
dömningar som granskarna gjorde 2014 i separata kapitel (se kap. 2.1.1 och 2.2.1) och där-
efter sammanfattas de iakttagelser som gjorts i samband med uppföljningen (se kap. 2.2.2)
och en sammanfattande bedömning av de två granskningarna (se kap. 2.2.3). Därefter redo-
görs granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt (se kap. 2.2.)

2.1. De två granskningarna av barn och ungas situation, 2014

2.1.1. Granskning av kommunens tillämpning av FN:s barnkonvention

2.1.1.1 Sammanfattning från 2014 års granskning

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning
auseende FN:s barnkonvention var ändamålsenlig, samt om barnkonventionen beaktas och
tillämpas.

Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen finte säkerställde en ändamåls-
enlig styrning, ledning och uppföljning av tillämningen av FN:s barnkonvention i tillräcklig ut-
sträckning. Utifrån granskningen identifierades följande förbättringsområden/rekommendat-
ioner:

~ Kommunstyrelsen bör ta fram konkreta mål och mätetal alternativt utveckla nuvarande
målstruktur för att tilise att barnkonventionen beaktas och genomsyrar all kommunal verk-
samhet.

~ 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 dokument. Arbetet
bör utgå från ett gemensamt synsätt kring hur barnkonventionen ska uppnås inom kom-
munens verksamheter och inom alla nivåer i organisationen.
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 uttalas i policyn kring barn och unga i behov av särskilt stöd och den nationella
strategin.

> Kommunstyrelsen bör tilise 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.
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2.1.2. Granskning av styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålet Barn och
Unga

2.1.2.1 Sammanfattning från 2014 års granskning

Syftet med granskningen var att granska om kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämn-
den, kultur- och utvecklingsnämnden och socialnämnden säkerställer en ändamålsenlig styr-
ning, ledning och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål auseende Barn och
Unga.

Den samlade bedömningen var att granskade nämnder borde stärka sin styrning och uppfölj-
ning auseende inriktningsmålet Barn och Unga. Bland annat visade granskningen att målpro-
cessen ivissa auseenden finte upplevdes som tillräckligt tydlig och transparent. Granskarna
noterode även att kommunstyrelsen och nämnderna finte fullt ut följde de anvisninger som
fullmäktige beslutat om i Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Följande rekom-
mendationer lämnades i samband med granskningen:

~ Kommunstyrelsen bör analysero och klarlägga huruvida målsättningarna är för högt
ställda eller om styrningen av och implementeringen inom nämnderna brister i något av-
seende.

~ Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden bör säkerställa att deres verksamheter
kopplar urålen och aktiviteterna i verksamhetsplanerna till beslutade inriktningsmål och
prioriterade resultatmål.

~ Kommunstyrelsen bör säkerställa att en samordnad verksamhetsplan för den samord-
nade förvaltningen arbetas fram och att de gemensamma verksamhetsmålen och upp-
dragen för nämnderna tydligt framgår av planen.
Kommunstyrelsen bör göra en samlad bedömning av inriktningsmålet Barn och Unga i
årsredovisningen.

2.1.3. Uppföljning av de två granskningarna auseende barn och ungos situation 2014

Som ett resultat av 2014 års granskning av kommunens tillämpning av FN:s barnkonvention
och granskningen av styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålen Barn och Unga
beslutade kommunstyrelsen, 2015-08-11 § 173, om sju specifika uppdrag inför 2016. De sju
uppdragen och deres nuvarande status redogörs för nedan.

1) Att i samband med kommunplanearbetet under 2016 presentere förslag till utveckl-
ing av nuvarande målstruktur i syfte att tilise att barnkonventionen beaktas.

början av 2016 presenterade Barnrättsutredningen (SOU 2016:19) ett betänkande för rege-
ringen, som bland annat föreslår en inkorporering av barnkonventionen isvensk lagstiftning.
Förslagen' innefatter i huvudsak:

► Förslag till lag om inkorporering av barnkonventionen
► Ett kunskapslyft för att höja kompetensen om barnkonventionen
► Att myndigheter som är centrals för att säkerställa barnets rättigheter får i uppdrag att

göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och enpassa för barn
En ny straffbestämmelse om misshandel av barn

http://www. regeringen.se/rattsdokumenUstatens-offentlige-utredninger/2016/03/sou-201619/
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► Ny bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen (1986:223)
enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör
barn, samt att barn ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sins åsikter

~ Tydligare koppling till barnkonventionen i utlänningslagen (2005:716) och Jagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS, auseende barnets bästa och
barnets rätt att få framföra sina åsikter

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Med anledning av betänkandet har kom-
munledningskontoret enligt kommunstrategen avvaktat att genomföra förändringar i mål-
strukturen.

2) Att i samband med revidering av målstrukturen för att tydliggöra barnkonvent-
ionen, arbeta fram förslag till uppdaterad plan för dialog, inflytande och samverkan
med barn och unga.

En plan för dialog, inflytande och samverken med barn och unge beslutades av kommunfull-
mäktige 2016-02-23 § 22.

3) Att ta fram förslag till praktiske verktyg för tillämpning av barnkonventionen i kom-
munens arbets- och beslutsprocess.

4) Att ta fram ett utbildningspaket för förtroendevalda och verksamhetsföreträdare i
barnkonventionen.

Betänkandet (SOU 2016:19) kommer bland annat innebära krav på ett kunskapslyft på både
statlig och kommunal nivå. Barnrättsutredningen (SOU 2016:19) föreslår finsatser för att ge
förtroendevalda och tjänstemän kunskap och kompetens om vad barnkonventionen och ett
barnrättsperspektiv innebär i praktfiken i förhållande till den egna verksamheten. Förslaget
innebär också en kunskapsspridning av metoder för att lyssne på barn och inhämta deres
åsikter, samt vad barnets bästa som tillvägagångssätt innebär.

Med anledning av detta har kommunledningskontoret valt att avvakta med att ta fram verktyg
för tillämpning och utbildningspaket.

5) Att i januari 2016 presentere den samordnede verksamhetsplanen

Den 9 februari 2016 § 44 presenterades en samordnad verksamhetsplan för kommunstyrel-
sen.

6) Att i riktlinjer vid uppföljning tilise att nämnderna påminns om att göra en samlad
bedömning av inriktningsmålen

ärsredovisningen 2015 redogörs för en samlad bedömning av inriktningsmålen.z

7) Att vid utformningen av struktur för verksamhetsplanerna se till att dessa tydligare
haren koppling till beslutade inriktnings- och resultatmål.

2016 års verksamhetsplaner har nämnderna specificerat var aktiviteterna har hämtats.
Verksamhetsplaneringen är enligt kommunstrategen under utveckling. Enligt uppgift strävar

2 Vid uppföfjningstillfället är årsredovisningen för 2016 ännu finte färdigställd.
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kommunen efter att bli ännu tydligare och samstämda genom att bland annat använda
samma mall i samtliga av kommunens verksamheter.

2.1.4. Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att granskade nämnder finte tagit till sig av revisorernas
tidigare bedömningar och rekommendationer i tillräcklig hög grad.

Vi bedömer att kommunen initierat ett förändringsarbete som svarar väl mot vad revisorerna
har påpekat i tidigare granskningar. Vi konstaterar dock att kommunen i flera väsentliga av-
seenden valt att avvakta i väntan på en eventuell lagstiftning. Vi bedömer att detta är förståe-
ligt tifil viss mån, men samtidigt efterfrågar vi en mer aktiv hållning i frågan. I samband med
2014 års granskning efterfrågade revisorerna en uppstramning av ett antal auseenden med
grunden om att stärka barnets bästa. Vi bedömer finte att granskade nämnder i samband
med uppföljningen tydligt kan visa att de genomfört utvecklingsinsatser under 2016 för att
stärka barn och ungas ställning i Laholms kommun.

2.2. Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

2.2.1. Sammanfattning från 2014 års granskning

Syftet med granskning var att besvara den övergripande revisionsfrågan

"Ar kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas och företagens verksamhet ändamålsenlig
och tillräcklig?".

Granskningen avsåg kommunens samtliga nämnder och Laholmshem AB. Den sammanfat-
tande bedömningen var att kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och bolag i huvudsak
var ändamålsenlig och tillräcklig, men att uppsikten över de gemensamma nämnderna och
botagen kunde utvecklas.

Följande förbättringsområden lämnades i samband med granskningen:

Kommunstyrelsen bör finte bars ta del av nämndernas planer och uppföljning av intern
kontroll, utan även begära in detta från de kommunala botagen.

~ Rapporteringen till fullmäktige bedöms som ändamålsenlig, även om den är förhållande-
vis begränsad till sin omfattning. Enligt genomförd enkätundersökning kan ordförande i
nämnder och styreiser spela en mer aktiv roll på fullmäktiges möten.

2.2.2. Uppföljning av granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Som ett resultat av granskningen från 2014 föreslog kommunstyrelsen en revidering av § 8 i
reglementet för intern kontroll enligt nedan:

"Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den finterna kontrollen. Planen
ska genast tillställas kommunstyrelsen."

Kommunfullmäktige beslutade om ett reviderat reglemente 2015-05-28 § 86.
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Utöver det har kommunstyrelsen uppmanat de kommunala bologen att årligen lämna sin in-
terna kontrollplan för nästkommande år, innan månadsslutet i december. Oppmaningen upp-
repas enligt kanslichefen varje år och senast i kommunstyrelsens budgetdirektiv beslutat
2016-04-26 § 90.

Kommunstyrelsen har även initierat en revidering av det avtal som kommunen har med
Halmstads kommun om den kommungemensamma nämnden Laholmsbuktens VA. Kom-
munfullmäktige i Laholm beslutade om en revidering 2015-09-29 § 117. Revideringen inne-
bär en ny bestämmelse i avtalet, punkt 12, om kontinuerliga ägarsamråd i syfte att tillskapa
ett forum för att stärka de båda kommunstyrelsernas uppsikt över den gemensamma nämn-
den. På motsvarande sätt har en bestämmelse om regelbundne ägarsamråd införts i sam-
verkansavtalet (§ 10) om gemensam överFörmyndarnämnd mellan Halmstads, Hylte och La-
holms kommuner (KF 2014-12-16 § 197).

2.2.3, Sammanfattande bedömning

Revisorerna jakttog i 2014 års granskning svagheter i oppsikten över bolag och gemen-
samma nämnder. Vi bedömer att kommunstyrelsen idetta auseende vidtagit konkreta åtgär-
der för att stärka möjligheterna till oppsikt.
Vår sammanfattande bedömning är att granskade nämnder på ett tillfredsställande sätt tagit
till sig av revisorernas tidigare bedömningar och rekommendationer.

Laholms kommu

~~~
Anna Hammarsti
EY
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Källförteckning

Medverkande funktioner

Kanslichef/kommunjurist

Kommunstrateg

T.f. socialchef


