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Statistikrapport jml 16 kap § 6 h SoL,samt 28 foch 28 g§ LSS,
L gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §SoLsamt 9 § LSS

Vård och Omsorgsnämnden skall till fullmäktige lämna enstatistikrapport över hur
i mångaav nämndens gynnande beslut enligt 4-kap. 1 § SoLsamt 9 § LSSsom inte har

verkställtsinomtre månaderfrån dagenför respektivebeslut.Nämndenskallvidare
angevilka typer av bistånd dessabeslut gäller samt hur långtid som har förfiutit
från dagen för respektive beslut.

Nämndenskall till fullmäktigeävenlämnaenstatistikrapportöverhur mångaav
nämndens gynnande beslut enligt 4-kap. 1 § SoLsamt 9 § LSSsom inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Nämnden skall vidare angevilka typer av bistånd dessabeslut gäller samt hur lång
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gångper kvartal. Lag[2 006:495.
2008:77).
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KOMMUNREVISIONEN

Till:
Kommunstyrelsen

Förkännedom till:
Koinmttnfnllnläktige

REVISIONSRAPPORT —~Granskning av strategiskkompetensförsörj-
ning

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning beslutat att genomföra en
granskning av kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning utifrån
följande fråga: Bedriuer kommunstyrelsen ett ändamålsenligt kompetens-
_försörjningsarbeteför att säkra behov nu personal och kompetens.

Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att kommun-
styrelsen inte helt bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsöijningsarbete för alt
säkra behov av personal och kompetens.

Det framtida personal- och kompetensförsörjningsbehovet är tydligort i
verksamheten och det finns även en kommunövergripande uppfattning om framtida
behov. Ett arbete med att ta fram och dokumentera kompetensbehov i en plan, både
kommunövergripande och inom skolan pågr vilket vi bedömer positivt.
Organisation, roller och ansvar är tydliga. Dock finns en efterfrågan av att utöka
stödet inom personalkontoret för att anpassas till verksamheternas behov.

Den löpande rapporteringen avseende kompetens- och personalförsörjningen sker i
huvudsak till arbetsgivarutskottet. Vi bedömer att styrelsen som helhet bör få åter-
kommande rapporter rörande kompetensförsörjniingen för att kunna leda och sam-
ordna personalpolitiken. I övrigt redovisas endast arbetet till kommunstyrelsen
muntligt i samband med delår- och årsbokslut.

Revisorerna önskar svar på vilka tgärder kommunstyrelsen avser vidta med anled-
ning av de brister som identifierats i bilagd rapport. Svar önskas senast den 20 sep-
tember 2017. Revisorerna samt konsult finns tillgängligaför föredragning av rappor-
ten om så önskas.

rön SALA KOMMUNS REVISORER

C.s,
Glenn Andersson ;Rebecka Hansson
Ordförande Sekreterare
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Strategisk kompetensförsörjning

Sammanfattning
Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning beslutat att genomföra en gransk-

ning av kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning utifrån följande fråga:

Bedriuer kommunstyrelsen ett ändamålsenligt' kon1petensfE)'rsiirjningsarbeteför att

säkra behov av personal och kompetens.

Efter genomförd gram-ritningär den sammanfattade bedömningen att kommunstyrelsen

inte helt bedriver ett ändamålsenligt kompetensföxøsörjningsarbeteför att säkra behov av
personal och kompetens. Den sammanfattade bedömningen grundar sig på de individu-

ella bedömningarna för nedanstående kontrollmål.

1. Framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov är tydliggjort

Deivis Itppñjlif. Det finns en tydlighet av framtida personal och kompetensförsörj-

ningsbehov inom de egna verksamheterna och det finns en viss kommunövergripande
uppfattning om situationen och behoven. Det finns ävenen medvetenhet om att det
finnsutmaningarframövergällandekompetens-ochpersonalbehov.Detpågårett ar-
bete med att ta fram och dokumentera kompetensbehov i en plan, både kommunöver-

gripande och inom skolan vilket vi bedömer positivt.

2. Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera;
- framtida kompetens- och personalförsörjning
- kompetensutveckling av befintlig personal
- framtida chefsförsörjning

Uppfyllt. Det är klart i organisationen var framtida kompetens- och personalförsörj-
ning, kompetensutveckling av befintlig personal samt framtida chefsfjrsötjning han-
teras. Dock finns en efterfrågan av att utöka stödet inom personalkontoret för all an-

passas till verksamheternas behov.

3.. .Stödet till chefer är säkerställt för att hantera;
- framtida konlpetcns- och pe1'sonalf<'irsi:'nrj11ing
— kompetensutveckling av befintlig personal
- framtida chefsfjrsörjning

Delvis uppfyllt. Cheferna har stöd i att hantera kompetens- och personalförsörjning
både i form av statistik och i viss mån även i rek1yteringsprocessex1av HR-specialister.

Chefer och övriga medarbetare har tillgång till anpassade utbildningar för kompetens-
utveckling.

4. Avrapportoring till kommunstyrelsen sker av effekten- av vidtagna åt-
gärder.

Delvis uppfylft. Vibedömer att den löpande rapporteringen avseende kompetens- och

personalförsötginingeni huvudsak sker till arbetsgivarutskottet. Vibedömer att styrel-
sen som helhet bör få återkommande rapporter rörande kompetensförsörjningen för

att kunna leda och samordna personalpolitiken. I övrigtredovisas endast arbetet till
kommunstyrelsen muntligt i samband med delår- och årsbokslut.

.luni20t7 2av11
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Strategisk kompetensförsörjning

1. Inledning

1.1. Bakgrund
En framtida obalans kommer att råda mellan tillgång tillarbetskraft bland de i yrkesverk-
sam ålder och de som äri behov av stöd och service från kommunerna. Att ligga i fas inom
nya kompetensområden och att upprätthålla kompetens inom olika spetsområdeir och på
nyekelbefattningar är andra utmaningar kommunerna generellt står inför. Hur kommu-
nen arbetar med dessa frågor är avgörande för hur tillgången till stöd och service säkras
framöver. Sala kommuns revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl
för att granska kommunens arbete med framtida kompetensförsörjning.

1...:-2. Syfte, revisionsfrâgjrt och revisionsfcrviterie:'
Granskningens syfte är att besvara följande revisionsfråga:

Bedriver kommunstyrelsen ett ändamålsenligt kompetcnsförsörjningsarbete
för att säkra behov av personal och kompetens?

För att besvara revisionsfrågan utgår vi från följande kontrollniål:

1. Framtida personal- och kompetensförsöijningsbehov är tydliggjort.

2. Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera;

- Framtida kompetens- och personalförsörjning.
- Kompetensutveckling av befintlig personal.
- “Framtidaehefsförsörjning.

3. Stödet till chefer är säkerställt för att hantera;

- Framtida kompetens- och personalförsörjning.
- Kompetensutveckling av befintlig personal.
- Framtida chefsförsörjning.

4. Avrapportering till kommunstyrelsen sker av effekterav vidtagna åtgärder.

Revisionskriterier till granskningen utgörs av fullmäktiges uppdrag.

r .Avgränsrtinyø
Granskningen avser kommunstyrelsens övergripande arbete med en fördjupning inom en

förvaltning -skola.

:r.40 Jiöfeto att
Genomgång av Sala kommuns dokumentation avseende strategisk kompetezisförsöriiiing.

Intervjuer har genomförts med personalchef för att följastyrning och Lippföljning (styr--
kedjan) samt skolchef för att se följsamhet till arbetet i praktiken.

Juni 201? 3 av 11
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Strategisk kompetensförsörjning

2. Iakttagelser och bedömningar

För varje avsnitt nedanåterges aktuellt kontrollmål nedanför rubriken. Efter det present-
eras först en redogörelse för kommunövergripande iakttagelser och sedan fördjupning
inom skolan. Slutligen görs bedömning.

Frmntida persortal- och Icornpetensjörsötjrtingye-
behov

Kontrollmål 1: Framtida personal och kompetensfdl-siirj ningsbchov är tyd-
liggj ort.

2010

2.1.1. Iuz’ctIa_qeL9(e;'kumnnu16vm'gripmm‘e

Av intervjuer framgår att (let lcommunövergripande arbetet med personal- och kompe-
tensförsörjningsbehovet bedrivs mer kortsiktigt (årsvis) där arbetet bedrivs framförallt
inom de egna verksamheterna. Enligt utsago finns en kommunövergripande "syn" på per-
sonal- och kompetensförsörjningsbehovet i form av statistik kring genomförda och öns-
kade rekryteringar, pensionsavgångar och omvärldsbevakning av löncläget för kommu-
nens yrkesgrupper för att vara konkurrenskraftiga. Arbetet med att planera, skapa attrak-
tiva arbetsplatser, analys av läget och kompetensbehovet samt rekrytering sker ute i verk-
samheterna med stöd från HR.

Personalchef har fått i uppdrag av ordförande för arbetsgivarutskottet att ta fram en över-
gripande kompetensförsöijningsplan för att ligga steget före när det gäller att behålla och
rekrytera kunnig personal och vara konkurrenskraftiga mot marknaden och andra lcom-
muner. Det finns en framtagen plan som kan ses som ett embryo. Den togs fram i samver-

kan med VKL,i ett projekt kallat Lyskraft, ett länsgemensamt projekt för VKL*med upp-
drag att ta fram en kompetensförsörjningsplan.

När det gäller framtida personaiförsörjningsbehov bevakaspensionsavgångar löpande och
presenteras vid del- och årsbokslut. Två gånger om året görs även en kommunövergri-

pande inventering av verksamhetsutveckling i samverkan med Arbetsförmedlingen. In-
venteringen syftar till att ge kännedom om antalet sysselsatta, antal rekryteringar, kom-
mande sex månaders rekryteringsbehov, upplevd arbetsbrist vid rekryteringar de senaste
sex månaderna, brist på arbetskraft samt påtrcrlcanoch konsekvenser av arbetskraftsbris-
ten för aktuellt arbetsställe.

.2.1..:3. Ink! ['('i_(_}t?[Sf-‘P’s.!m!cn1.<;z.ua.r'irsr;'a:1tfu-'1'
Skolchefen anser sig ha en övergripande bild av personal- och kompetensförsörjIiingsbe-

hovet. Ett utkast till kartläggning av kompetensförsötjjniitg för åren 2017-2021 har tagits

fram inom verksamheten för skolan. Arbetet med utkastet påbörjades december 2016. I

framtagandet har man utgått från SKL?skrifter. Kotnpetensforsörjningsplanen syftar till
att utifrån identifierade utmaningar stödja skolnämndens och verksamhetens aktiviteter

för att rekrytera och behålla och attrahera medarbetare iförskola och skola. Man har

1Västmanlands Kommuner och Landsting
2Sveriges Kommuner och Landsting
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Strategisk kompetensförsörjning

identifierat 1<o1npetcnse1'och yrkesgrupper som man har behov av idag och inom fyra år.

Det finns behov av samtliga kompetensornråden inom skolan.

Hittills anses det inte funnits probiem att rekrytera chefer grupper som anses svåra att

rekrytera idag är yrkeslärare, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger och övriga kate-

gorier av lärare samt eievhälsopersonal.

2. .ls’cacl('in2m'ug
Delvis uppfyllt. Det finns en tydlighet av framtida personal och kompetensförsörjnings-

behov inom de egna verksamheterna och det finns en viss kommunövergripande uppfatt-

ning om situationen och behoven. Det finns även en medvetenhet om att det finns utma-

ningar framöver gällande kompetens» och personalbehov. Detpågår ett arbete med att ta

fram och dokumentera kompetensbehov i en plan, både kommunövergripande och inom

skolan vilket vi bedömer positivt.

2.2. .Ansvar och organisation
Kontrollmål 2: Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera; fram-

tida kompetens- och pcrsonalförsörjning, kompetensutveckling av befintlig

personal samt framtida chefsförsörjning.

Enligt Reglementeför kommunstyrelsen, antagen 2014-12-15,ligger det i kommunstyrel-

sens ledningsfunktion att leda och samordna personalpolitiken.

2,2,1. Inkrtrzgeisei'Iconman:äter-gripande
Förvaltningarna i Sala kommun är organiserade i kontor och organisatoriskt placerade
inom kommunstyrelsens förvaltning. Inom kommunstyrelseförvaltningen ñnns ett perso-
nalkontor som leds av en personalchef. I11on1personalkontoret finns fyra Hit-specialister.
Personalkontoret hanterar framförallt rekryteringar av cheferoch specialistkompetens
samt arbetet med sjukrehabiliteringar. Enligt intervjuer har respektive chef kontroll på
den egna verksamhetens framtida kompetensförsörjningsbehov utifrån sitt chefsuppdrag.

Av intervjuer framgår att det är en tydlig organisation för var ansvar finns för att hantera

framtida kompctens- och personalförsörjning, kompetensutveckling samt framtida chefs-

försörjning.

“Pêlllllifltlkolnpctulisuoch 1acrsoiirililirsiirining

Enligt intervjuer har respektive chef ansvar för den framtida kompetens- och personaltät-
sörjningen inom den egna organisationen.

Koiny-rtciisntvcclçling av befintlig ]‘:£'i‘S1'.JHi1I

Varje medarbetare och chef gör en medarbetarplan/utvecklingsplan isamband med med-

arbetarsamtaiet. I dokumentet för Medorbetorsamtaf a medarbetar-plan framtaget av

pcrsonalkontoret framgår att chefen ska ge medarbetaren en personlig återkoppling gäl-

lande bland annat utvccklingsbehov vilket ska resultera i en medarbetarplan som ska föl-

jas upp vid nästa medarbetarsamtal. Medarbetaren ska innan medarbetarsamtalet gå ige-

nom sin individuella rnedarbetarplan för att se hur personliga mål och iltveckiingsinsalser

fallit ut samt se över behov av kompetensutveckling för att möta uppdragets krav framö-

VBL'.
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Strategisk kompetensförsörjning

Füxáitirticlzicrlii..-l'.<;li'irsi"øt;jning

Enligt intervjuer sköts den framtida chefsförsörjningen internt. De anställda som uttrycle

cr i sin medarbetarplanatt de är intresseradeavchofskapochansesha förutsättningarna
kan nomineras för "aspirantprogrammet" via Ledarakademi i Västmanlands län via VKL.

Sala kommun garanteras två platser i programmet varje år. I år deltar sex chefer och för år

2018 har fem platser begärts. Aspirantprogrammet syftar till att på sikt säkra tillgången

på chefer och ledare och ska ge en ökad förståelse för vad ledarskap innebär och ledar-

skapets betydelse för utveckling av individ och verksamhet.

Iirfcttcagreilsez*skolans zierlcscznzher
Inom skolans verksamhet finns ca 800 anställda med caao chefer. Det finns en särskild

HR-assisteut tillsatt för barn 8:utbildning. Av intervjuer framgår att varje chef inom verk-

samheten har ansvar att se över sina behov av personal och kompetens och rapportera till

skolchef. Skolchefen rapporterar sedan vidare till personalchef.

Frmniiçla kompclouss-och j:orsonalförsüriiiiiiig

Det är tydligt att respektive chef har ansvar för kompetens- och personalförsörjning. Che-

fcrna inom skolans verksamhet kan ta stöd av en särskild HR-assistent som är tillsatt för

skolans område.

Koi1ipet.cnsutvrorkliiigiav befintlig porscmzil

Enligt intervjuer planerar varje rektor för insatser vid studiedagar och liknande för sin

personal. Det finns ett visst samarbete mellan de olika rektorerna inom respektive om-

râde; förskola, grundskola, gymnasiet, osv. Inom fritidshemmen finns en fritidshemsut-

vecklare som stödjer rektorer-na i lcompetensutvecklingen. Rektorär den som tillsammans

med medarbetaren, genom medarbetarplanen, letar tillgängligaoch aktuella utbildningar.

Det finns ingetsamarbetemed HRgällandekompetensutvecklingenavbefintligpersonal.

liramiiiclachcfsfiirsöijiiiiaig

Enligt intervjuer sköts den framtida chefstörsörjningen avskolchefen med hjälp av perso-

nalkoltto ret.

2.2.3. _h’<2('{r’ir:z:xi:zg

Uppfifllt. Det är ldart i organisationen var framtida kompetensnoch personalförsörjning,

kompetensutveckling av befintlig personal samt framtida chefsförsörjning hanteras. Dock

finns en efterfrågan på ett utökat stöd från personalkontoret för att anpassas till verksam»

heternas behov.

2.3. Stödet* till chefer
Iiontrollmål 3: Stödet till chefer är säkerställt för att hantera; framtida kam-

petens-- och personalförsörjning, kompetensutveckling av befintlig personal

samt framtida chefsfársörjning.

En del i det samlade stödet till chefer är styrande och stödjande dokument. Som vi tidi-

gare nämnt bevakar personalkontoret pensionsavgåligar löpande. Det har även tagits fram

en mall för att varje medarbetare/ chef ska kunna göra en ttlvecldlngsplan i samband med

medarbctarsanitalct. Dot pågår ett arbete med att ta fram en övergripande kompetensför-

sörjningsplan. Det finns ingen skriftlig ansvarsfördelning.
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I Budget 2017plan 2018-2019, antagen 2016-11-28 framgår att Sala kommuns vision är

att vara en attraktiv arbetsgivare inom perspektivet "medarbetare". Inom perspektivet

finns tre mål; trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö, delaktighet och inflytande för
medarbetarna samt tydligt och bra ledarskap.

2.3.1. iakttagelser' fcmmnunöuergrvjiande
llranilirla kompcteaiis-och personsItiirsiir_iiiil1g

Gällande framtida kompetens- och personalförsöijning så uppges personalkontoret finnas
tillgänglig för att ge chefer stöd vid rekrytering av nya cheferoch specialister. Vid dessa

rekryteringar dcltai- Hit-spccialistcrna vid intervjuer och liknande som stöd till cheferna.
Diskussioner och planer på att utöka stödet till att omfatta rekrytering av fler personalko-

tegorier inom framförallt bristyrken uppges pågå för tillfället. Utöverdetta så bistår per-
sonalkontoret med statistik över antalet medarbetare som når pensionsålder samt bevak-

ning av de som nå 67 år.

Underställda chefer uppges i övrigt ha stöd av kontorschef vid planering av framtida
kompctcnsbehov.

K:nnpoiciisntvcckling;av befintlig personal

Personalkontoret erbjuder ett antal utbildningar för kommunens chefer varje år. Dessa

utbildningar omfattar områdena arbetsmiljö, arbetsrätt och LAS.Chefer har utöver det
tillgång till ca 200 kortare utbildningar genom ett licensavtal med iKnow. Dessa utbild-
ningar har formen av videoföreläsningar och kan ses på mobileller dator och omfattar

ämnen som individuell lönesättning, förändringsledarskap, medarbetarsamtal och hälso-

främjande ledarskap. Utbildningarna uppges även kunna genomföras i grupp eller indivi-
duellt så att användarna kan ta del av innehållet på egna förutsättningar. Vid intervju så
framkommer att personalavdelningen har möjlighet att se hur många gånger en utbild-

ning har visats men inte exakt vem det är som har deltagit.

Cheferna har även via ledarakademin tillgång till ett utbud avutbildningar samt mallar
för utvecklingsplaner till sina medarbetare.

Freimlitlzi rlielsfiirzaiiigiiiing

Som tidigare nämnts har chefer utökat stöd från personalkontoret vid rekrytering av nya

chefer. Hit-specialister från kontoret deltar vid anställningsintervjuer och liknande.

För att säkerställa försäljningen av framtida chefer inom den egna organisationen så är
Sala kommun medlem iden ledarakademi som drivs av Västmanlands kommuner och
landsting. Akademin erbjuder ett Aspirantprogram för medarbetare som är intresserade

av och som bedöms av chef ha förutsättningar för framtida arbete som chef eller ledare.

2.3.2, l'¢::M‘l(r_c}eI.‘-:63!‘slljofctnsum‘/».':;cu71n’u-:1’
F1‘uIx1tiLlulu_»111l:mIs:1n.s--<_;<;:i;n_]_»-;w:s;c,»1n:-.1lfi31‘::Eé1ji11i11g

Inom barn och utbildningskontorets uppges det konstant finnas ett behov av lärare och

fritidspedagoger. Rekryleringsarbetet upptar mycket av rektorernas tid. Kontoret uppges
få stöd i rekryteringen av lärare från en [IR-assistent från personalkontoret eftersom detta

har bedömts vara ett bristyrke. Kartläggning av framtida personalbehov uppges även all-
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tid finnas tillgänglig för att ha kontroll över situationen. Personalkontoret uppges även

vara i färd med att fylla i en tabell som beskriver behoven de kommande 3-4 åren.

Som tidigare nämnts uppges skolchefcn även vara i färd med att ta fram en kompetensför-

sörjningsplan, arbetet påbörjades i december. Planen ska bland annat beskriva behoven

inom samtliga kompetensområden samt åtgärder och aktiviteter för att kunna möta beho-

ven. Detta dokument uppges förtydliga vad chefer ska fokusera på.

Konnpctensttlvccltlia:gav befintlig personal

[nom skolans verksamhet fördelas relativt få chefer på många medarbetare. För att

minska belastningen av personaiansvaret på cheferna har nyligenen omorganisering av

förskolan skett. Omorganisationen innebär ett större delat ansvar med två chefer på varje

enhet. Förskolecheferna uppges även numera jobba i team för att minska arbetsbördan.

Liknande omorganisationel' är planerade för grund- och Särskolan.

Samtliga rektorer uppges antingen ha genomgått rektorsutbildning eller genomgår ut-

bildning just nu. En person har genomgått rektorslyftet, ytterligare en person har genom-

gått ledarutbildning och en pågående, via ledarakademin.

Det uppges inte finnas specifika budgetposter avsatta för kompetensutveckling. Cheferna

beslutar om hur resurserna fördelas och de uppmanas att göra detta på ett smart sätt. Iså

fall frigörs medel som kan utnyttjas för kompetensutvecklingen.

Övergripande satsningar på kompetensutveckling sker ävenfrån centralt håll på barn- och

utbildningskontoret. Det förekommer även gemensam satsningar tillsammans med skol-

verket på kompetenshöjande åtgärder i samband med målhöjning av nyanlända samt

matte- och läslyftet till exempel.

Iiramiticirichefsfürsiirjiiiiiig,

För tillfället uppges chefsförsörjningen inom barn- och utbildningskontorets verksamhet

inte vara ett problem. Skolchefen har inte upplevt samma svårigheter att rekrytera nya

chefer som i de övriga bristyrkeskategorier.

::r.3.3. 15’edr'inia1irag
Delvis uppfyllt. Cheferna har stöd i att hantera kompetens- och personalförsörjning både i

form av statistik och i viss mån även i rekryteringsprocessezi av HR-specialister. Chefer

och övriga medarbetare har tillgång till anpassade utbildningar för ltompetensutveclding.

.234. A'm'(1p_§10rte?*ing iii! Iromrxrmnsiyrelsen
Kontrollmål 4: Aw-apportering till kommunstyrelsen sker av effekter av vid-

tagna åtgärder.

2.4.1. ff.l/('i"1"(.£_{,v'(':‘f‘_'«‘d’_’.:“KT}???1??NI?€5?.’W'}/‘I'l}‘.)F11101!?‘

Avrapportering av och samarbete kring kommunens personal- och kompetensförsörj-

ningsarhete uppges ske löpande under året mellan pcrsonalkontorct och kommunstyrel-

sens arbetsgivarutskott. Detta uppges ske vid utskottets ordinarie sammanträden.

Återrapportering till kommunstyrelsen uppges ske genom presentationer från kontors-

cheferna i samband med delår- och årsbokslut.
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2.4.2). elolcliogzelrvréi'skolans ur-:rfcsrnnlrcel
Återrapporterar genom det som skickas in till årsbokslutet men fokus ligger inte på dessa

områden. Nämnden tar del av information med jämna mellanrum, och då framförallt i

form av effekterna av ekonomiska- och lönesatsningar.

Varken nämnden eller arbetsgivarutskottet uppges ha efterfrågat någon specifikåterrap-
portering på området. De övergripande perspektiven presenteras i vissa sammanhang till

politiken men då samband med framtida utmaningar. Detta uppges ske både vid bok-

slutsbereduingen och årsredovisningsberedningen i mars respektive juni.

2.4.3. fiedélllilfllfj
Delvis uppfyllt. Vibedömer att den löpande rapporteringen avseende kompetens- och
personalförsörjningen i huvudsak sker till arbetsgivarulskottet. Vibedömer att styrelsen
som helhet bör få återkommande rapporter rörande kompetensförsörjningen för att

kunna leda och samordna personalpoliti ken. Iövrigt redovisas endast arbetet till kom-
munstyrelsen muntligt i samband med delår- och årsbokslut.
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3. Revisionell bedömning
Efter genomförd granskning är vår sammanfattade bedömning att kommunstyrelsen inte
helt bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete för att säkra behov av per-
sonal och kompetens.

Den sammanfattade bedömningen grund ar sig på de individuellabedömningarna för
nedanstående kontrollmål.

5. Framtida personal- och kompetens-försörjningsbehov tydliggjort

Delvis uppfyllt. Det finns en tydlighet av framtida personaloch kompetensförsörj-
ningsbehov inom de egna verksamheterna och det ñnns en viss kommunövergripande
uppfattning om situationen och behoven. Det finns ävenen medvetenhet om att det
finns utmaningar framöver gällande kompetens- och personalbchov. Det pågår ett ar-
bete med att ta fram och dokumentera kompetensbehov i en plan, både kommunöver-
gripande och inom skolan vilket vi bedömer positivt.

6. Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera;
- framtida kompetens- och personalförsörjnirtg
- kompetensutveckling av befintlig personal
- framtida chefsförsörjning

Uppfyllt. Det är klart i organisationen var framtida kompetens- 0cl1personalförsörj-
ning, kompetensutveckling av befintlig personal samt framtida chefsförsörjning han-
teras. Dock finns en efterfrågan av att utöka stödet inompersonalkontoret för att an-
passas till verksamheternas behov.

7. Stödet till chefer är säkerställt för att hantera;
- framtida kompetens- och personalfdrsörjning
- kompetensutveckling av befintlig personal
- framtida chefsförsörjning

Delvis uppfifiir. Cheferna har stöd i att hantera kompetens- och personalförsörjning
både i form av statistik och i viss mån även i rekryteringsprocessen av Hit-specialister.
Chefer och övriga medarbetare har tillgång till anpassade utbildningar för kompetens-
utveckling.

8. Avrapportcring till kommunstyrelsen sker av effekter av vidtagna åt-
gärder.

Delvis uppfyllt. Vi bedömer att den löpande rapporteringen avseende lcompctens- och

person alförsörjningcn i huvudsak sker till arbetsgivarutsltottet. Vibedömer att styrel-
sen som helhet bör få återkommande rapP‘§rte1'rörande kompetensförsörj ningen för
att kunna leda och samordna personalpolitiken. I övrigtredovisas endast arbetet till
kommunstyrelsen muntligt i samband med delår- och årsbokslut.
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:gun-Eu RzxkummemmEinnaw
Utifrån genomfördgranskningochovanståendebedömningarvill vi lämnarekommendab
ion om att 1<0n1n1unstyre1se11vidtar åtgärderavseendeföljande:

Säkerställeratt det arbetas fram ensammanhållenochövergripandebild avdet fram-
tida kontpeteirsförsötj:dagsbehoveti komntunen,somkananvändasför'att bedriva
ett strategisktarbeterörandedessafrågor. Dettakanrimligenocksårelaterastill det
arbetesomnubedrivsrörandekommunensomenattraktivarbetsgivare.

Säkerställeratt kompetensförsörjningsfrågornamerregelbundetgörstill enåter-
kommandepunkt påkommunstyrelsenssammanträdenför att säkerställaatt denblir
ett fokusområde.

2017-06-12

’\

Å "iir/AY-álálif-»á “Asp”s.
Rebecka H nnsson Petra Ribbn
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REVISIONSRAPPORT —Uppföljning av granskningav barnkonvent-
ioncn

PwChar på uppdragav revisorernai Salakommungenomförten uppföljningav
tidigare granskningen från 2008 om barnkonventionen. Uppföljningen har under-
sökt vad som skett utifrån de förslag som granskningen utmynnade i och hur kom-
munstyrelse har utvecklat arbetet på området.

Uppföljningen har besvarat frågan: Har kommunstyrelsen på ett ändanzälsenligt
sätt utvecklat styrningen och uppföljningen för att säkerställa att barnkonvention-
en beaktas och efierfeus?

Efter genomförd Lippföljningär vår bedömning att kommunstyrelsen endast till de-
lar har utvecklat styrningen och uppföljningen för att säkerställa att barnkonvent-
ionen beaktas och efterlevs. Viktiga delar av identifierade Utvecklingsområdenhar
inte implementerats och vår bedömning är att styrningen och uppföljningen bör
stärkas.

Den samlade bedömningen baseras på följande:

I I svaret på revisionsrapporton ställde sig kommunstyrelsen bakom rekom-

mendationerna och bland annat gav de uppdrag till kommunstyrelsens för-

valtning att ta fram förslag till strategi för hur barnperspelctivetska imple-
menteras i kommunens styrning och beslut. I vår uppföljning har vi kunnat
konstatera att ett beslut om barnperspektivet i styrning och beslut tagits år
2012, men delar av beslutet efterlevs inte i kommunen.

o I kommunstyrelsens beslut från 2012 avseende implementering av barnpor-
spektivet i kommunen framgår att varje styrelse och nämnd ska redovisa hur

man uppmärksammat barnkonventionen genom användandet av barncheckw
listan och detta ska sedan sammanfattas i årsbokslutet. Vi noterar att det
idag inte sker någon gemensam Lippföljning av nämndernas användning av
barnchecklistan vid beslut eller på något annat sätt redovisar sitt arbete av-

seende barnp erspektivet.

o Utbildning av kommunstyrelsens och övriga namnders ledamöter och för-

valtningslcdningar kring barnkonventionen genomfördes enligt konunuusty-
relsens beslut under hösten 2009. Därefter har däremot inga utbildningsin-
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satser avseende barnkonventionen genomförs på lcommunöxrergripandenivå.
Däremot ser vi det som positivt att det skett specifikautbildningstillfeillenvid
respektive kontor/ verksamheter avseende barnperspektivet.

Revisorerna önskar svar påvilken åtgärd kommunstyrelsen avser vidta gällande den
rekommendation som framgår i rapporten. Svar önskar senast den 20 februari 2017.
Revisorerna saint konsult finns tillgängliga för föredragning av rapporten om så

()< s 1/14 47(-
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önskas.

 
Glenn Andersson .i ebecka Hansson

Ordförande Sekreterare
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tlppföljning avgranskning av barnkonventiotten

Sammanfattning och revisionell bedöm-
ning

PwC har på uppdrag av revisorerna i Sala kommun genomfört en uppföljning av tidigare

granskningen från 2008 om barnkonventionen. Uppföljningenhar undersökt vad som
skett utifrån de förslag som granskningen utmynziade i ochhur kommunstyrelse har ut-

vecklat arbetet på området.

Uppföljningen ska besvara frågan: Har kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt ut-
vecklat styrningen och uppföljningen för att säkerställa att barnkonventionen beaktas och

efterlevs?

Efter genomförd uppföljning är vår bedömning att kommunstyrelsen endast till delar har
utvecklat styrningen och uppföljningen för att säkerställa att barnkonventionen beaktas

och efterlevs. Viktiga delar av identifierade utvecklingsotnråden har inte implementerats

och vår bedömning är att styrningen och uppföljningen bör stärkas.

Den samlade bedömningen baseras på följande:

0 I svaret på revisionsrapporten ställde sig kommunstyrelsen bakom rekommen-

dationerna och bland annat gav de uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att

ta fram förslag till strategi för hur barnperspektivet ska implementeras i kommun
nens styrning och beslut. I vår uppföljning har vikunnat konstatera att ett beslut

om barnperspektivet i styrning och beslut tagits år 2012,men delar av beslutet ef-

terlevs inte i kommunen.

o I kommunstyrelsens beslut från 2012 avseende implementering av barnperspekti-

vet i kommunen framgår att varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man upp-
märksammat barnkonventionen genom användandet av barncheeldistan och detta

ska sedan sammanfattas i årsbokslutet. Vi noterar att det idag inte sker någon ge-
mensam uppföljning av nämndernas användning av barnchecklistan vid beslut cl-
ler på något annat sätt redovisar sitt arbete avseendebarnperspektivet.

o Utbildning av kommunstyrelsens och övriga nämnders ledamöter och förvalt-
ningsledningar kring barn konventionen genom lördesenligt kommunstyrelsens

beslut under hösten 2009. Därefter har däremot ingautbildningsinsatser avseende
barn konventionen genomförs på kommunövergripande nivå. Däremot ser vi det
som positivt att det skett specifika utbildningstillfállen vid respektive kon-

tor/verksamheter avseende barnperspelttivet.
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Uppföljning av granskning av barnkonventionen

i

1. Inlednmg

1.1. Bakgrund
Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter som antogs av FN:s

generalförsantling 1989. I prop. 1997/98382 Strategi för att förverkligaFN:s konvention

om barnets rättigheter i Sverige sägs att kommuner bör inrätta system för att kunna följa

hur barns bästa föiverkligas i det kommunala arbetet. Under 2010 fattade riksdagen be-

slut om en ny, utvecklad strategi i frågan, Strategi för alt stärka barnets rättigheter i Sve-

rige, i syfte att stärka barnets rättigheter inom alla berörda områden och verksamheter på

statlig och kommunal nivå.

En nyligen presenterad statlig utredning [SOU 2016:19)har dessutom föreslagit att barn-

konventionen ska göras till svensk lag från och med 1januari 2018. I utredningen konsta-

teras at’:svenska myndigheter både behöver utbildas i barnkonventionen och bli bättre på

att beakta barns bästa.

Revisorerna granskade barnkonventionen i Sala kommun under år 2008. I rapporten

identifierades ett antal förbättringsområden och tre särskilda rekommendationer gjordes

till kommunen:

o kommunen ser över formerna för hur barns bästa beaktas i den kommunala be-

slutsprocessen, samt i planering och genomförande av verksamheten.

o kommunen tydliggör ansvaret samt utvecklar gemensamma former för uppfölj-

ning för hur kommunen lever upp till barnkonventionen.

I kommunen tar ett samlat grepp för att säkerställa att personalen har tillräcklig

kompetens för att förverkliga barnkonventionens intentioner.

Med bakgrund av att barnkonventionen nu föreslås bli svensklag har revisorerna funnit

att det är angeläget, utifrån väsentlighet och risk, att göra en uppföljning av den tidigare

granskningen och bedöma hur kommunen utvecklat arbetet utifrån barnkonventionen.

.r.:a. Swiss och irpgirlragsfråga
Uppdraget består av att göra en uppföljning av den tidigare granskningen från 2008.

Uppföljningen ska undersöka vad som skett utifrån de förslagsom granskningen utmyn-

nade i och granska hur kommunstyrelse har utvecklat arbetet på området.

Uppföljningen ska besvara frågan: Har kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt ut-

vecklat styrrzingen och Lzppjögningertföi'att säkerställa att barnkonventionen beczktas

och efterlevs?

tigga ltÖorttrollnzäi
En ändamålsenligutvecklingpå omrâdethar skett, bl.a medutgångspunkti de rekom-
mendationer som gavs i retrisionsrapporten 2008.
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1.4. .itenisitntshtri i'B3‘i€8'B°
o FNzsbarnkonvention och ovan nämnda propositioner och SOU2016:19

- Kommunens styrande dokument på området

1.5. Avgränsning och metod
Uppföljningen avgränsas till övergripande nivå och med primärt fokus på vad som skett
utifrån förslagen i rapporten från 2008.

Under uppföljningen har vi genomfört intervjuer med följandepersoner/funktioner:

- Kommunchef
- Kommunalråd

- Enkät via e-post ställd till skolchef, socialchef och kultur- och fritidschef

En genomgång har skett av relevanta dokument så som årsredovisning 2015, Strategisk
plan 2016-2018 och kommunstyrelsens beslut avseende Strategi för hur barnperspektivet
ska implementeras i kommunens styrnings- och ledningssystem från 2012-11-08samt
dokument från enskilda nämnder.

Rapporten har varit föremål för sakgranskning innan färdigställande.

1.6. Kort om den tidigare granskningar:
Revisorerna genomförde under 2008 en granskning i syfte att belysa hur barnkonvent-
ionen beaktas i Sala kommun. *

I det följande återges sammanfattningen och de rekommendationer som den tidigare
granskningen utmynnade i.

"Granskningen visar att kommunstyrelsen i Sala kommun inte har tagit något beslut eller
har en uttalad strategi som säkerställer att barnperspektivet implementeras i kommunens
styrning och beslut. Detta innebär clockinte att det saknas barnpeispektiv i den verksam--
het som bedrivs idag. Flera nämnder har uttalade fokuserade mål som tar hänsyn till grup-
pen barn och unga. Mycket av intentionen i barnkonventionens artiklar uppfylls idag av
kommunen genom det arbete som pågår i nämnderna. Det saknas dock metoder och ruti-
ner för att följa upp kommunens åtagande gentemot barnkonventionen.

Om kommunen fullföljer planerna med att inrätta ett ungdomsfulhnälcligeoch ett ung-
domsråd samt genomför de planerade utbildningarna för förtroendevalda om barnkon»
ventionen lnedöms implementeringen av barnperspelttivet i styrningen öka och därmed in-
tentionerna i barnkonventionen uppfyllas i högre grad.

Efter genomförd granskning rekonunenderar vi att:

I kommunen ser över formerna för hur barns bästa beaktas i den kommunala be-

slutsprocessen, saint iplanering och genomförande av verksamheten.

I kommunen tydliggör ansvaret samt utvecklar gemensamma former för uppföljning

'förhur kommunen lever upp till barnkonventionen.

I kommunen tar ett samlat grepp för att säkerställa att jiersonalen har tillräcklig

kompetens för att förverkliga barnkonventionens intentioner."

‘Kommunstyrelsen implementering av barnperspektivet, Sala kommun, september 2008
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2. I akttagelser och bedömningar

.2. r. ll/Iottagamle av revisi0n.srapp0rt(m
Vi har tagit fram svaret som lämnades av kommunstyrelsen på trevisionsrapporten från
2008. Avbeslutsprotokollet framgår att konnnunstyrelsen delar uppfattningen att de ut-

vecklingsområden som revisorerna hade identifierat är relevanta.

Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-04:

- att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till strategi för

hur barnperspektivet skall implementeras i kommunens styrning och beslut,

- att under första halvåret 2009 anordna en informationsdag för kommunstyrelsens

och övriga nämnders ledamöter och förvaltningsledningai' kring barnkonvention-
en.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-20 att uppdra kommunstyrelsens förvaltning att ta
fram ett forslag till strategi för hur barnperspcktivet ska implementeras i kommunens

styrning och ledningssystem. Detta beslut utmynnade i kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteskrivelse: Strategi for hur barnperspektivet ska implementeras i kommunens

styrning och ledningssystem från 2012-10-09. Där kan viutläsa att informationsdagen

genomfördes för kommunstyrelsen och övriga nämndes ledamöter och förvaltningar, där»
emot saknades ett förslag till implementering av barnperspektivet.

I tjänsteskrivelsen ges följande förslag på hur kommunen kan implementera barnperspek-

tivet i kommunen.

- En barnchecklista ska upprättas vid beredning avärenden som på ett allmänt och
Övergripandesätt, direktellerindirekt, rör ellerberörbarn ochungdomar.Exem-
pelvis; boende-, lek-, skol-, trafik-, och samhällsmiljöer, allmänna lokaler och till-

gänglighet, verksamheter vid förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och skolor samt
kultur och fritid.

Nämndsordförande ansvarar för att barnchecklistan finns med när beslut fattas.

implementeringen av barnchecklistan sker innan ärsslutet för att barnperspektivet
ska gälla i kommunens lednings- och styrsystem från och med 20.13.

Varje styrelse och nämnd ska redovisa hur man uppmärksammar barnkonvent-
ionen vid beslut med tydlig påverkan på barn, genombarnchecklistan. Detta ska
sammanfattas i bokslutet. Kommunstyrelsens ledningsutskott ansvarar för regel-

bunden uppföljning genom bokslutssamordning varje är.

- Barnkonventionen skall genomsyra all verksamhet ochalla beslut i kommunen.

Barnperspektivetochbarnkonventionenska synasochmärkasi budget,årsbokslut
och det vardagliga arbetet.
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- Sala kommun ska ha följande värdegrund beträffande barn: "Sala kommim mr ett
gemensamt ansvar för born och unga. Sala iconmumsätter bamets bästa i
_främsta rummet, barnet ska komma till tals ochfå respekt iñågor som rör dem."

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-09 att anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag
avseende värdegrund, barnchecklista och mål i enlighet med FNzsbarnkonvention.

I följande avsnitt går vi igenom hur kommunen har arbetet utifrån de lämnade rekom-
mendationerna i revisionsrapporten.

53.2. Former- för hur barns bästa beaktas

Rekommendationi rapporten 2008: kommunenser överformernaför hur barns bästa
beaktas i den kommunala beslutsprocessen, samt iplanering och genomfiirande ou
verksamheten.

.2'.2.:I_. iakttagelser*
Som vi nämnt tidigare gav kommunstyrelsens svar på den tidigare granskningsrapportcn
att ett forslag på strategi för hur barnperspektivet ska implementeras i kommunens styr-
ning och beslut. En tjänsteskrivelse togs fram och kommunstyrelsen beslutade 2012 att
införa en gemensam värdegrund avseende barnperspektivet, att barnperspektivet ska sy-
nas ibudget, ärsbokslut och det vardagliga arbetet samt att en barnehecklista ska upprät-
tas vid nämndsbeslut som rör barn och ungdomar.

Vid intervjuer framkommer att den gemensamma värdegrunden för hur barnperspektivct
ska genomsyra verksamheten och beslut inte är aktuell på kommunövergripande nivå
idag. Däremot arbetar nämnderna utifrån värdegrundeni ett nämndsperspektiv. Exem-
pelvis har kultur och fritid skapat en värdegrund som komplimenterar den kommunöver-
gripande värdegrunden för hur barnperspektivet ska genomsyra verksamheten och beslu-
ten. Inom barn- och utbildning finns en ledardeklaration som enligt intervjuade fokuserar
på barnperspektivet. Dokumentet tydliggör den positiva kunskapssyn som ledarna inom
verksamheten förväntas bära och efterleva. Kommunstyrelsen följer inte upp nämndernas
arbete med barncheeklistorna.

För denna granskning har vi tagit del av Sala kommuns årsredovisning 2015 och strate-
giska plan 2016-2018. Vikan inte i dessa dokument hitta nägra delar som berör barnper-
spektivet eller någon uppföljning avseende nämndernas arbete med barnchecklistan.
Detta fastän kommunstyrelsen i november 2012 beslutade att barnperspektiaret och barn-
konventionen ska synas och märkas ibudget och årsboleilut.

Enligt uppgift används barnehecklistan vid nämnds- och kommunslyrelsebeslut. Inom
skolverlcsamheten linne en rubrik "Barnkonsekvensanalys" i den mall som finns för
rnissiv till nämndsbeslut. Detta för att påminna handläggande tjänstemän att alltid Över-
väga om barnchecldistan är relevant för ärendets beredning. Barnehecklistan har enligt
skolchefen använts och redovisats i samband med utredningar och lokalförändringar.

Skolverksamheten regleras i stort sett av krav som ställs i skollagen, läroplaner och kurs--
planer och därför förutsätter nämnden och verksamheten att den nationella lagstiftningen
är i enlighet med barnkonventionen.

December 2016 6 av 'ID
Sala kommun
PwC



I

Uppffjljningav granskning av barnkonventionen

Utifrån intervjuer med chefer informerar också att förutom barncheeklistan finns det re-
glerat i delagarverksamhetenföljerhur barnporspektivetskabeaktasi det arbetedc ut-
för. De verksamheter som dagligen arbetar med att utreda ärenden avseende barn eller
där barn riskerar att bli inblandade använder ett utredningsinstrument som säkerställer
att handläggarna håller sig till barnperspektivet, genom utredningssystemet BBIC(barns
behov i centrum).

Enligt intervjuade finns det brister i styrningen på området då ltommunstyrelsen varken
följer upp nämndernas användning av barnchecldistan eller att barnperspektivet märks i
budget och årsbokslut. Efter kommunstyrelsens beslut om implementeringen och den
genomförda utbildningen är detta en fråga som lämnats över till respektive nämnd att
ansvara för. Det finns ingen förklaring på kommunövergripande nivå varför beslutet avse-
ende implementeringen av barnperspektivet i kommunen inte genomförts till fullo. Inter-
vjuadetror att det kanbero på att kommunenunder 2012genomfördeen stor omorgani-
sation där vissa fultktioner togs bort och beslutet avseende implementering av barnper-

spektivet i kommunen verkställdes ej.

Bcdöntttitzg]
Vi ser det som positivt att kommunstyrelsen tog ett beslut 2012avseende implementering
av barnpcrspektivet i kommunen, men vi anser inte att ett arbete avseende implemente-
ring av barnperspektivet sker så tydligt som beslutet anger. Vår bedömning är att kom-
munstyrelsen bör se till att kommunen aktualiserar och följerde beslut som antogs 2012
avseende implementering av barnperspektivet i kommunens styrning och beslut.

Positivt är också att intervjuade i verksamheten redogör för tlera arbetssätt där barnper-
spektivet inkluderas, dock brister det i dokumentationen då detta arbete inte framkom-
mer i de dokument vi har granskat.

Ansvar och gemensrmznlajbrnterfiir 11_;Jpfii{i«
ning

Rekommendation i rapparten 2008: kommurzen tydliggör' ansvaret samt ttlvecklar'ge-
mensomma former för uppföljning för hur kommunen lever upp till barnkonventionen.

2.3.

2.3.1. Iakti'agelse1‘
I kommunstyrelsens beslut från 2012 avseende implementeringen av barnperspelctivet i
kommunen framgår att varje styrelse och nämnd ska redovisahur man uppmärksammat
barnkonventionen vid beslut, genom checklistan. Detta ska sedan sammanfattas i årsbok-
slutet och det är kommunstyrelsens ledningsutskott som ansvarar för den regelbundna
uppföljningen. Enligt beslutet ska också barnkonventionen genomsyra all verksamhet och
beslut och även synas i budget, årsbokslut och det dagliga arbetet. Vid intervjuer fram"

kommer att kommunstyrelsen däremot arbetar för att lyftaoch sprida goda idéer och ak-
tiviteter som genomförs med fokus på barn i kommunen.

Enligt intervjuade rapporterar nämnderna inte hur de arbetar specifikt med barnkonvent-
ionen och de rapporterar inte heller in resultatet avseende barnchecklistan. Kommunen
bedriver inte heller något arbete för att barnkonventionen ska synas i bokslutet trots att
det finns ett beslut avseende uppföljning.
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Av intervjuer framgår att kontorscheferna anser att barnperspektivet indirekt följs upp i
årsredovisningen. Då vissa uppsatta mäl har beröring på barnperspekti-øet och har kopp-
ling till barns rättigheter.

Utifrån inte1'vjuerpå kommunövergripande nivå framkommer att det under året pågår ett
stort mälarbete inom kommunen. Inför nästa år ska nya mål och indikatorer på kom-
munövergripande nivå tas fram som sedan respektive nämnd får bryta ner. Enligt inter-
vjuade ska fler frågor där barnperspcktivet är en inkluderas i ett helhetsperspektiv och
genomsyra verksamheten genom uppsatta mål och indikatorer som följs upp. På så sätt
tror de intervjuade att barnkonventionen kommer bli mer implementerat i hela kommu-
nens arbete.

Bedâirrrning]
Då ingen uppföljning sker kring barnchecklistorna och barnperspektivet inte är synligt i
årsbokslutet gör vi bedömningen att kommunstyrelsen inte har utvecklat gemensamma
former för uppföljning lör hur kommunen lever upp till barnkonventionen. Vid intervjuer
framkommer dock att mycket positivt arbete avseende barns rättigheter sker inom verk-
samheterna men som till viss del inte kommer fram till ellerefterfrågas av kommunstyrel-
sen.

2.4. Personalens kompctens
Rekommendafion i rapporten 2008: kommunen tar ett sonztatgrepp fiir att säkerställa
att personalen har tillräcklig kompetens för att förverkliga barnkonventionens intent-
inner.
2.4.1. Jalcuugelser
I svaret på den tidigare revisionsrapporten beslutade kommunstyrelsen att anordna en
informationsdag för kommunstyrelsen och övriga nämnders ledamöter och förvaltnings-
ledningar kring barnkonventionen. Utifrån tjänsteskrivelsen kan vi bekräfta att informat-
ionsdagen för kommunstyrelsen och övriga nämnders ledamöter och förvaltningar avse-
ende barnkonventionen genomfördes år 2009. Enligt intervjuadehar ingen utbildning
skett sedan dess på kommunövergripande nivå.

Enligt uppgift har alla handläggare på vård« och omsorgskontoret som handlägger ären-
den inom LSSoch SoL genomgått en intern utbildning sombehandlade barnperspektivet i
utredningsarbetet.

Inom skolverksamheten berördes barnkonventionen i samband med en utbildningskonfe-
rens i februari 2015 för nämndens ledamöter, rektorer ochandra skolledare.

Inom kultur- fritidskontoret behandlades barnkonventionen under en utbildningskonfe-
rens för nämndens ledamöter i början av 2015. Enligt intervjuade har kultur- och fritids-

kontorets ledningsgrupp diskuterat barnkonventionen och iukluderingen av den i ärenden
hantering och beslut.

På kommunövergripande nivå känner man sig trygg med den kompetens avseende barn-

konventionen som finns inom nämnderna och dess verksamhet och arbetet de utför. Där-

emot är frågan inte lika aktuell på kommunledniilgs nivå då man inte känner sig lika be»
rörd av frågan.
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2.4.2. Bedömning
En utbildning avseende barnkonventionen på kommunövergripande nivå genomfördes år
2009 utifrån kommunstyrelsens svar på den tidigare revisionsrapporten. Sedan dess har
dock inga fler utbildningsinsatser gjorts på övergripande nivå. Vår bedömning är att det
är positivt att utbildning har genomförts. Vidare ser vi det som positivt att man på för»
valtningsnivå genomfört iltbiidningsinsatser avseende barnkonventionen för att stärka
personalens kompetens. Sammantaget är det vår bedömning att kommunstyrelsen bör
säkerställa även på övergripande nivå i kommunen att tjänstemän och förtroendevalda
har tillräcklig kompetens på området, detta särskilt då regeringen har för avsikt att göra
barnkonventionen till lag.
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