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Sammanfattning 

Revisionskontoret i Borås Stad har gett EY i uppdrag att genomföra en granskning av 

stadens arbete med barnkonventionen. Granskningens syfte har varit att bedöma om 

Kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad 

uppfyller barnkonventionen och om arbetet är ändamålsenligt. Granskningen har riktat sig 

dels mot stadens övergripande arbete med barnkonventionen, dels mot kartläggning av hur 

barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighetsutövning som rör barn 

och ungdomar.  

Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelse och granskade nämnder 

inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.  

De huvudsakliga iakttagelserna från granskningen är följande: 

 Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som 

rättighetsbärare har inte fått genomslagskraft i stadens verksamheter. 

Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument eller 

i arbets- och beslutsprocesser.  

 Det saknas systematik vad gäller genomförande av barnkonsekvensanalyser vid 

beslut som berör barn på ett direkt eller indirekt sätt. I Borås Stad finns ett 

fullmäktigebeslut daterat till 2011 där det framgår att en barnkonsekvensanalys ska 

göras vid samtliga beslut som rör barn. Ingen av de granskade nämnderna använder 

barnkonsekvensanalyser i samband med politiska beslut. På stadennivå finns en mall 

för barnkonsekvensanalyser och en barnrättschecklista. Dessa tillämpas inte på ett 

systematiskt vis. Granskningen visar att barnkonsekvensanalyser genomförs inom 

ett fåtal nämnders verksamhetsområden, men detta sker i regel utan att 

dokumenteras.  

 Det finns utvecklingspotential vad gäller systematiken i utbildningsinsatser riktat till 

såväl nämnd som förvaltning.  

 I de verksamheter som möter barn inom ramen för sin grundverksamhet finns former 

för dialog med barn och unga; dels i myndighetsutövningen, dels genom exempelvis 

enkäter och elevråd. Det finns exempel på hur politiker fört dialog med barn och 

unga. Granskningen visar dock att det saknas en systematik för hur de verksamheter 

som inte möter barn ska föra en sådan dialog. 

 På det stora hela saknas uppföljning av styrelse och nämnders arbete med 

barnkonventionen. Uppföljning av barn och ungas livssituation sker genom 

kommunfullmäktiges målbild avseende barn och unga samt genom stadens 

Välfärdsbokslut. Kommunstyrelsen bedriver ingen uppsikt på området. 

 Inom ramen för myndighetsutövning gentemot barn sker arbetet med 

barnkonventionen i huvudsak genom den ordinarie gällande lagstiftningen, där delar 

av barnkonventionen finns införlivad. Det finns tydliga utvecklingsområden kopplat 

till såväl styrning, uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens följsamhet till 

barnkonventionen.  

Efter genomförd granskning lämnas rekommendationer till Kommunstyrelsen och till 

granskade nämnder. Dessa framgår på nästa sida.  
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Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att: 

► Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till barnkonventionen i samtliga av 

stadens verksamheter. 

► Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt av stadens arbete med efterlevnad 

av barnkonventionen. 

Vi rekommenderar övriga granskade nämnder att: 

► Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barnkonventionen, exempelvis genom att 

säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn.  

► Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av nämndens efterlevnad till 

barnkonventionen. 

 

Därutöver lämnas följande rekommendationer utifrån granskningen avseende myndighets-

utövning inom grundskolenämnden, sociala omsorgsnämnden och individ- och 

familjeomsorgsnämnden.   

Vi rekommenderar grundskolenämnden att:  

 Säkerställa en tillräcklig dokumentation av att barn kommer till tals i myndighets-

utövningen.  

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens 

efterlevnad till barnkonventionen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga 

beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn.  

Vi rekommenderar sociala omsorgsnämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av barnkonventionens efterlevnad 

inom myndighetsutövningen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

Vi rekommenderar individ- och familjeomsorgsnämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av att samtliga delar inom 

myndighetsutövningen efterlever barnkonventionen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 
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1. Inledning 

1.1. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om Kommunstyrelsen och utvalda nämnder har vidtagit 

åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är 

ändamålsenligt.  

Granskningen riktar sig främst mot barnkonventionens s.k. grundläggande artiklar (se 

kapitel 2). Projektet syftar också till att kartlägga hur barnkonventionens grundprinciper 

säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighetsutövning som rör barn och ungdomar. På 

så sätt är syftet med granskningen tvådelat. 

 

1.1.1. Övergripande perspektiv  

Granskning av Borås Stads övergripande arbete med barnkonventionen har syftat till att 

granska styrning, ledning, kunskapsutveckling, implementering och uppföljning/uppsikt. 

Revisionsfrågor när det gäller granskningens övergripande perspektiv är: 

 Vilka åtgärder har Kommunstyrelsen och berörda nämnder genomfört med anledning 

av att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020? 

 Finns ändamålsenlig styrning inom området som säkerställer följsamhet mot 

lagstiftningens krav? 

o Hur beaktas barnrättsperspektivet och barnkonventionen i centrala 

styrdokument? 

o Hur beaktas barnkonventionen och barnets bästa i Borås Stads arbets- och 

beslutsprocesser? 

o Finns former för dialog och inflytande för barn och ungdomar i Borås Stads 

beslutsprocesser? 

o Genomförs tillräckliga analyser med utgångspunkt i barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet vid beslut som direkt eller indirekt berör barn och 

ungdomar? 

o Har Borås Stad genomfört kompetenshöjande insatser till förtroendevalda 

och tjänstepersoner som avser barnkonventionen, barnrättsperspektivet och 

dess tillämpning? 

 Hur följer Kommunstyrelsen och berörda nämnder utvecklingen av barn och 

ungdomars livsvillkor och livssituation? 

 Hur utvärderas och bedrivs uppsikt gällande Borås Stads arbete med 

barnkonventionen? 

 

1.1.2. Kartläggning av viss myndighetsutövning utifrån allmänna synpunkter  

Granskning av hur barnkonventionen implementerats och bedrivs i praktiken när det gäller 

utredning och beslut som rör enskilda barn och ungdomar har syftat till att kartlägga hur 

barnkonventionens grundprinciper säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighets-

utövning som rör barn och ungdomar.   
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Revisionsfrågorna när det gäller granskningens kartläggning av viss myndighetsutövning är: 

 Hur säkerställs följsamhet till barnkonventionens grundprinciper när det gäller 

utredning och beslut som avser enskilda barn och ungdomar under 18 år? 

 Hur säkerställs att barnkonventionen tillämpas i arbetsprocesser, utredning, 

beslutsfattande och uppföljning när det gäller dessa beslut? 

 Hur tillämpas och följs bestämmelserna om barnets bästa, att barnet ska få 

relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i dessa beslut? 

 Har tjänstepersoner i berörda förvaltningar tillräckligt stöd för att systematiskt 

tillämpa barnkonventionen i arbets- och beslutsprocesser? 

 Hur följs arbetet med barnkonventionen i dessa avseenden upp på förvaltnings-

övergripande nivå? 

 Hur återrapporteras detta arbete till nämnden? 
 

1.2. Metod 

Granskningen har genomförts som en dokument- och intervjustudie. Samtliga intervjuade 

tjänstepersoner har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. En fullständig källförteck-

ning återfinns i bilaga 1. 
 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som bildar underlag för analys, slutsatser 

och bedömningar. Revisionskriterierna beskrivs i kapitel 2. 
 

1.4.  Avgränsningar  

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och omfattar Kommun-

styrelsen, arbetslivsnämnden, förskolenämnden, fritids- och folkhälsonämnden, grundskole-

nämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, 

kulturnämnden, lokalförsörjningsnämnden, miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 

sociala omsorgsnämnden, servicenämnden, tekniska nämnden och överförmyndar-

nämnden.  

Granskningens kartläggning av viss myndighetsutövning är avgränsad till individ- och 

familjeomsorgsnämnden, sociala omsorgsnämnden och grundskolenämnden. Granskningen 

omfattar inte styrelser i Borås Stads kommunala bolag. 
 

1.5. Rapportens upplägg 

Rapporten är uppdelad i fyra kapitel. Inledningsvis görs en utblick med barnkonventionens 

nuläge och bakgrund. Därefter beskrivs iakttagelser och svar på frågor som hör till det 

övergripande perspektivet för samtliga berörda nämnder. Därefter sker motsvarande för 

kartläggningen av viss myndighetsutövning för de tre utvalda myndighetsnämnderna. I 

illustrationer ges exempel på åtgärder som framförallt förvaltningar har vidtagit kopplat till 

barnkonventionen. Avslutningsvis presenteras våra sammanfattande bedömningar, 

slutsatser och rekommendationer med utgångspunkt i granskningens syfte och fråge-

ställningar. I bilaga 3 återfinns sammanställda iakttagelser per revisionsfråga per nämnd. 
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2. Utblick och revisionskriterier för barnkonventionen 

2.1. Utblick för barnkonventionen som lag 

Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 

som antogs av FN:s generalförsamling 1989. Sverige ratificerade konventionen 1990. Av 

de 54 artiklarna i Barnkonventionen finns fyra artiklar som utgör konventionens grund-

läggande principer. Dessa är styrande för tolkningen av konventionen och uttrycker att: 

 Alla barn har lika värde och rätt att inte bli diskriminerad (artikel 2). 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (artikel 3). 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6). 

 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn 

ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad (artikel 12). 

 

Av artikel 4 i konventionen framgår dessutom att konventionsstaten, i vilken kommuner 

ingår, ska vidta alla lämpliga åtgärder gällande exempelvis administrativa förfaranden för 

att genomföra konventionens rättigheter. 

 

I Barnrättighetsutredningen från 2016 konstaterades att barnkonventionen inte fått 

tillräckligt genomslag i rättstillämpningen på de kartlagda områdena1. Att barnkonventionen 

i förhållande till barn innebär skyldigheter för verksamheter på statlig och kommunal nivå 

hade, enligt utredningen, inte fått tillräckligt genomslag. Vidare visade utredningen att 

barnets bästa inte används som ett tillvägagångssätt i beslutsprocesser som rör barn.  

 

Barnkonventionen har ställning som svensk lagstiftning sedan år 2020. Barnkonventionen 

införlivades i svensk lagstiftning i syfte att skapa ett barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. Ett barnrättsbaserat synsätt innebär att varje barn ska ses som en bärare av 

rättigheter. Detta kräver att: 

 Varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell 

personlighet, egna behov och intressen och en personlig integritet. 

 Barnets rätt att bli hört och få sina åsikter beaktade tillgodoses systematiskt i alla 

processer. Barnets egenmakt och deltagande ska vara centralt i alla ärenden och 

beslut som rör barnet.  

 

Det kommunala beslutsfattandet har stor inverkan på barns tillvaro. Barn påverkas av den 

kommunala verksamheten både direkt genom exempelvis skola och socialtjänst, men också 

indirekt genom frågor som gatubelysning och budget. Sammanfattningsvis bör det 

kommunala beslutsfattandet särskilt beakta barnets rättigheter i samband med beslut. Detta 

gäller vid såväl övergripande politiska beslut som vid myndighetsutövning gentemot enskild.  

  

 
1 Barnrättighetsutredningen var en utredning tillsatt av regeringen som hade i uppdrag att inom 
särskilt angelägna områden kartlägga hur barnets rättigheter överensstämmer med andra lagar och 
föreskrifter. De områden som kartlades gällde barn i migrationsprocessen, stöd och service till barn 
med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld inom familjen och barn som utsatts för våld inom 
familjen.  
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2.2. Revisionskriterier 

 Kommunallagen (2017:725) 

Kommunallagen reglerar Kommunstyrelsens och nämnders ansvar för styrning, uppföljning 

och kontroll inom sina respektive ansvarsområden.  

 

Enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ska Kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter. Styrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamheter.  

 

Enligt 6 kap. 3 § ska nämnder besluta i frågor som rör förvaltningen och som de enligt lag 

eller annan författning ska ha hand om.  

 

 Lagen (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som fastställer barnets rättigheter. Artiklarna ska 

utgöra en helhet. Barnkonventionen gäller alla barn, det vill säga individer under 18 år. I 

konventionen finns fyra grundläggande principer som ska vara vägledande i alla frågor som 

rör barn.  

 

 Artikel 2: alla barn har samma rättigheter och lika värde 

 Artikel 3: barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

 Artikel 6: alla barn har rätt till liv och utveckling 

 Artikel 12: alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  

 

Barnkonventionens status som lagstiftning gör att det enskilda barnets rättssäkerhet stärks. 

Det möjliggör också att barnets bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt.  

 

Av lagens förarbeten (prop. 2017/18:186) framgår att ett barnrättsbaserat synsätt utgör 

kärnan i barnkonventionen. Detta innebär att varje barn ska ses som bärare av rättigheter. 

Detta synsätt kräver att barnets rätt att bli hört och få sina åsikter beaktade måste 

tillgodoses systematiskt i alla processer.  

 

Av lagens förarbeten framgår också anammandet av ett barnrättsperspektiv eller ett 

barnrättsbaserat synsätt främst om synsätt, kunskap, arbetssätt och tydlig styrning. För att 

uppnå en varaktig och genomgripande förändring krävs att en fråga eller ett synsätt 

rutinmässigt förs in i det dagliga arbetet. Tjänstemän och beslutsfattare som hanterar 

ärenden som rör barn styrs dock i sitt arbete av lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten 

och riktlinjer. En inkorporering innebär att barnets roll som rättssubjekt med egna specifika 

rättigheter tydliggörs och kan därmed förväntas medverka till att barnet i högre grad 

hamnar i fokus i de situationer som gäller barnet. 

 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 

Socialtjänstlagen reglerar socialtjänstens arbete med att främja ekonomisk och social 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Enligt 1 kap. 2 § 

ska barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn. Vid beslut eller andra åtgärder 
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som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 

avgörande.  

 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 

med olika typer av funktionsnedsättningar. Av § 6 a framgår att när åtgärder rör barn ska 

barnets bästa särskilt beaktas.  

 

 Skollagen (2010:800) 

Skollagen innehåller bestämmelser om skolväsendet. Av kap 1 § 10 framgår att barnets 

bästa ska vara utgångspunkt i all utbildning och annan verksamhet som lagen berör. Så långt 

det är möjligt ska barnets inställning klarläggas. Barnet ska fritt kunna uttrycka sina åsikter 

i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad.  

 

 Borås Stads budget 2021  

En av målbilderna i budget är Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. Till målet finns 

indikatorer som stöd i styrningen.  

 

 SKRs implementeringsnycklar avseende kommuners arbete med barn-

konventionen 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram så kallade implementeringsnycklar 

som kommuner och regioner kan använda som stöd i utvecklande av arbetet med barnets 

rättigheter. Nycklarna består av fyra kategorier; styrning, ledning, kunskapsutveckling och 

implementering och sammanfattas nedan.  

 Styrning 

o Beslut finns om att arbeta med barnkonventionen. 

o Beslut finns om återrapportering av arbetet med barnkonventionen. 

o Förtroendevalda har fått utbildning om barnkonventionen. 

 Ledning 

o Chefer och medarbetare har fått utbildning om barnkonventionen och dess 

tillämpning i verksamheten.  

o Förutsättningar ges att diskutera barnkonventionen på APT och andra forum. 

o Styrdokument innefattar ett barnrättsperspektiv. 

 Kunskapsutveckling 

o Återkommande utbildningar om barnkonventionen och dess tillämpning 

erbjuds. 

o Barnkonsekvensanalyser genomförs i hela organisationen. 

o Prövning av barnets bästa görs i alla verksamheter. 

 Implementering 

o En strategiskt placerad funktion med uppgift att driva barnrättsfrågan finns.  

o Strukturer finns för att inhämta barns synpunkter inför beslut som rör barn 

på en generell nivå. 
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3. Övergripande perspektiv av stadens arbete med barnkonventionen 

3.1. Särskild styrning med anledning av barnkonventionens ställning som lag saknas  

3.1.1. Styrning med bäring på barnkonventionen saknas 

År 2011 beslutade kommunfullmäktige i Borås stad att barnkonsekvensanalyser ska genom-

föras i samband med beslut i kommunfullmäktige, nämnder, bolag och förvaltningar. Därtill 

fattades beslut om att ett barnbokslut ska upprättas årligen kopplat till stadens 

välfärdsbokslut. I intervju framkommer att detta fullmäktigebeslut ansågs vara alltför 

omfattande och beslutet fick därför inte något genomslag i nämnder eller förvaltningar. 

Beslutet uppges inte vara förankrat i stadens processer, vilket bekräftas i dokumentstudier. 

Tjänstepersoner inom stadsledningskanslitet uppges ha funnit beslutet av en slump och 

noterade då att det inte efterlevts i staden.  

Kommunstyrelsen har inte tagit fram något styrdokument med bäring på barnkonventionen. 

Detta anses inte nödvändigt i och med att barnkonventionen är nationell lagstiftning. I vissa 

intervjuer lyfts att det inte behövs någon särskild styrning eller förändrat arbetssätt. Andra 

intervjuade tjänstepersoner efterfrågar tydligare styrning och en gemensam målbild vad 

gäller barnkonventionen. De anser att detta skulle främja ett mer sammanhållet arbete i 

staden med implementeringen av lagen.  

 

Dokumentstudier visar att barnrättsperspektivet saknas i samband med politiska beslut. Med 

ett undantag saknas i mallar för tjänsteskrivelser och protokoll kontrollpunkter som belyser 

att barnkonsekvensanalyser har genomförts. Undantaget är miljö- och konsumentnämndens 

tjänsteskrivelser som innehåller en punkt om konsekvensbedömningar för bland annat en så 

kallad social dimension. I denna ingår att belysa barnets bästa i beslutsprocessen.  

 

I dokumentstudier och intervjuer framgår exempel på hur enskilda enheter och 

verksamheter har inkluderat barnrättsperspektivet i processer och rutiner. Vi noterar 

exempelvis att inom lokalförsörjningsnämndens verksamhetsområde ingår barnrätts-

perspektivet i byggprocessen.  Inom förskolenämndens verksamhetsområde finns en rutin 

för arbete med barns rättigheter och prövning av barns bästa. Det finns även rutiner inom 

exempelvis försörjningsenheten inom Arbetslivsnämnden (för att synliggöra barnrätts-

perspektivet i utredningar och beslut) och för enheter inom individ- och familjeomsorgs-

nämnden. Flera av dessa rutiner synliggör hur barn ska komma till tals och hantering av 

barnets bästa.   

 

3.1.2. Vissa styrdokument har bäring på barnkonventionen 

Kommunfullmäktige har antagit ett Ungdomspolitiskt program som består av metoder för 

att uppnå uppsatta mål kopplat till ungas levnadsvillkor2. Syftet med det ungdomspolitiska 

programmet är att skapa grundförutsättningar för en kunskapsbaserad, sektors-

övergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås Stad. Alla barn och unga ska få en bra 

start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. Programmet anger Borås 

 
2 Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. 
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Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas 

inflytande och delaktighet.  

 

Ett generellt barn- och ungdomsperspektiv finns också i stadens övergripande styrdokument 

Visionen om framtidens Borås. I visionen beskrivs att oavsett ålder och livssituation ska alla 

invånare få stöd för att kunna leva ett rikt liv. Visionen är beslutad av kommunfullmäktige.  

 

Styrdokumentet Ett socialt hållbart Borås är en målbild beslutad av Kommunstyrelsen för 

perioden 2021 – 2024. I målbilden Socialt hållbart Borås framgår att ”god start i livet och 

goda uppväxtvillkor3” är ett av målen för stadens långsiktiga arbete i syfte att minska och 

motverka segregation.  

 

Kommunfullmäktige har även antagit ett Program för nationella minoriteter som beskriver 

hur Borås Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga 

i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. I 

programmet hänvisas till FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Samrådsförfarande där 

barn och unga görs delaktiga lyfts som en grundpelare i lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk4. 

 

3.1.3. Få specifika åtgärder har vidtagits i samband med att barnkonventionen blivit lag  

Granskningen visar att stadens nämnder i stort inte har beslutat om några specifika åtgärder 

med anledning av att barnkonventionen införlivats i svensk lagstiftning. I nedanstående figur 

redovisas dock ett antal exempel på ett antal närliggande åtgärder som vidtagits i berörda 

förvaltningar.  

 
3 De långsiktigt önskvärda effekterna för målområde ”God start i livet och goda uppväxtvillkor” är: 
 I Borås ska barn och unga ha tillit till sin egen förmåga och omgivningen för att kunna delta aktivt 

i samhället  
 I Borås ska barn och unga vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet  
 I Borås ska barn och unga ha likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla fritids- och 

kulturaktiviteter 
 I Borås ska barn och ungas språkutveckling främjas på samtliga arenor där barn och unga vistas 
 I Borås ska barn och unga växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker barn och ungas 

hälsa och livsvillkor. 
4 Programmet antogs av kommunfullmäktige 2019 och gäller till och med 2023.  
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Figur 1. Exempel på åtgärder som vidtagits i berörda förvaltningar5.  

 

I dagsläget finns en ungdomsstrateg anställd vid stadsledningskansliet som bland annat 

bevakar barnrättsarbetet och barnkonventionen. Ungdomsstrategen är en central roll och 

resurs för hela Borås stad. 

Granskningen visar att stadens verksamheter som möter barn i sin ordinarie verksamhet har 

grundläggande arbetssätt och medvetenhet om perspektivet barnets bästa. De har även 

strukturer för att låta barn komma till tals och ge barn information. Med hänvisning till att 

viktiga delar av barnkonventionen är inskriven i skollagen, socialtjänstlagen och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) anses att behovet av anpassning till 

barnkonventionen varit liten. Förskolenämndens verksamhetsområde skiljer sig från detta, 

då en rutin för prövning av barnets bästa tagits fram år 2021. Rutinen är inte politiskt 

beslutad6.  
 

3.1.4. Utbildningsinsatser har initierats och information på intranätet finns 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om utbildningsinsatser avseende barnkonventionen för 

förtroendevalda eller tjänstepersoner. I stadsledningskansliets grundutbildning i barn-

konventionen framgår att förvaltningarna ansvarar för sin egen utveckling och att stöd och 

samordning ska tillhandahållas.  

  

 
5 Barnombudsmannens Barnrättsresa är ett processtöd som hjälper kommun, region och myndighet 
att utveckla sitt barnrättsarbete och leva upp till barnkonventionen. 
6 Enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument beslutas rutiner på verksamhetsnivå. 

Exempel på åtgärder förvaltningar vidtagit: 

 Stadsledningskansliet har arrangerat möten med stadsjuristen där 

förvaltningar erbjudits möjlighet till dialog med anledning av barn-

konventionens status som lag.  

 En handledarutbildning i barnkonsekvensanalyser har erbjudits till stadens 

förvaltningar. 

 Inom gymnasie- och vuxenutbildningen har rutiner ändrats för att 

säkerställa tillämpning av barnkonventionen vid elevers övergång mellan 

olika skolor. 

 Inom arbetslivsförvaltningen har barnrättsgruppen tagit del av 

Barnombudsmannens så kallade ”Barnrättsresa”, relationsvåldsenheten har 

förstärkt arbetet mot hedersvåld med hänvisning till barnkonventionen och 

enheten för integration och nationella minoriteter har inkluderat 

barnkonventionen i informationsmaterial till enhetens målgrupper. 

 Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har information om barnkonventionen 

hanterats i samband med arbetsplatsträff.  

 Inom kulturförvaltningen har visst arbete påbörjats med att implementera 

barnkonventionen inom biblioteks- och kulturskoleverksamheten.  
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Inom samtliga förvaltningars verksamhetsområden, med undantag för servicenämnden och 

miljö- och konsumentnämnden, har utbildningsinsatser genomförts i varierande 

utsträckning.  I nedanstående figur redovisas ett antal exempel på utbildningsinsatser som 

genomförts.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Exempel på utbildningsinsatser som initierats i berörda förvaltningar. 

 

På stadens intranät finns övergripande information om barnkonventionen samlat, såsom:  

 Övningsmaterial med syfte att skapa en nulägesbild av det interna arbetet med 

barnkonventionens artiklar.  

 Information om hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras.  

 Stödmaterialet Barnrätt i praktiken, ett stödmaterial i form av diskussionsfrågor samt 

scenarioträning där dilemman utifrån barnkonventionens artiklar återfinns.  

 En sida med samlade kunskapshöjande insatser och överblick av de utbildningar som 

finns att tillgå.  

 

I stadens informationsblad ”information om webbutbildningar i barnkonventionen – Borås 

stads utbildningar i barnkonventionen” lämnas information om aktuella utbildningar. Dessa 

beskrivs mer utförligt i bilaga två. 

 

I intervjuer uppges att politiker och tjänstepersoner i staden har deltagit i utbildningar i 

barnkonventionen under det senaste året. 2019 hölls för första gången en barnrättsvecka 

där utbildningar erbjöds för både förtroendevalda och tjänstemän. Barnrättsveckan har 

hållits digital under 2020 och 2021. Deltagande har varit frivilligt. Det saknas uppgifter 

avseende vem eller hur många som inom respektive förvaltning/nämnd som deltagit i 

utbildningarna7.  

 

Inom vissa nämnders verksamhetsområden har specifikt riktade utbildningsinsatser 

genomförts. I dokumentstudier framgår exempelvis att kulturförvaltningen varit inbjuden till 

en föreläsning med fokus på barnkonventionen kopplat till skola/förskola, kultur och 

fritidsområdet. Inom lokalförsörjningsförvaltningen har ansvarig tjänsteperson för 

tillgänglighetsfrågor genomgått utbildning i syfte att säkerställa kompetens kring 

barnrättsperspektiv i tillgänglighetsarbetet.   

 

 
7 Detta uppges bero på att personuppgifter inte kan sparas som en följd av GDPR.  

Exempel på utbildningsinsatser: 

 Digital e-learningplattform för barnkonventionen finns på intranätet 

 Inom förskoleförvaltningen har kompetensutveckling skett i genomförandet av 

barnkonsekvensanalyser 

 Medarbetare inom fritids- och folkhälsoförvaltningen rekommenderas att 

genomgå utbildning i barnkonventionen. 

 HR-funktion inom serviceförvaltningen har genomgått utbildning i 

barnkonventionen. 

 Inom förskoleförvaltningen har rektorer fått utbildning och information. 
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I intervjuer uppges att det finns ett stort utbud av utbildningar kopplat till barnkonventionen. 

Granskningen visar att medarbetare inom vissa förvaltningar uppmanas att genomgå 

exempelvis webutbildningar. Påbyggnadsutbildningar erbjuds löpande. Intervjuade menar 

dock att det finns svårigheter i att omsätta kunskapen till praktik i verksamheten. Här 

efterlyses löpande diskussioner och samtal inom verksamheten om tillämpning av 

barnkonventionen i verksamheten.  

 

3.1.5. Tillämpningen av barnets bästa som tillvägagångssätt i arbets- och beslutsprocesser 

brister 

Inom staden har mallar för barnkonsekvensanalys och barnrättschecklista tagits fram 

(daterade mars 2020).  I barnkonsekvensanalysen ska bland annat beskrivas vilka positiva 

och negativa effekter ett beslut kan få för barn, vad barnet själv tycker och vilka 

överväganden som gjorts i samband med beslutet. I Kommunstyrelsens budget för år 2021 

uppges att implementeringen av stöddokumenten barnkonsekvensanalys och barnrätts-

checklistan kommer fortsätta för att barns bästa ska stå i det främsta rummet i samband 

med beslutsfattande.  Det finns inget krav på nämnder eller deras förvaltningar ska tillämpa 

mallarna i samband med beslut.  

 

Granskningen visar dock att ingen av nämnderna har implementerat arbetssätt där 

barnkonsekvensanalyser rutinmässigt och systematiskt genomförs i samband med beslut 

som rör barn. Dokumentstudier bekräftar avsaknad av dokumenterade barnkonsekvens-

analyser. Barnkonsekvensanalyser uppges genomföras på enhetsnivå inom delar av 

arbetslivsnämndens verksamheter, inom sociala omsorgsnämndens verksamhetsområden 

samt i viss mån inom förskolenämndens. I förekommande fall är dessa barnkonsekvens-

analyser relaterade till myndighetsutövning mot enskild och inte till beslut av annan 

karaktär, exempelvis beslut om organisationsförändringar, tillskapande av nya rutiner eller 

motsvarande. Företrädare från två enheter inom arbetslivsförvaltningen beskriver att 

enheterna har egna mallar för barnkonsekvensanalyser. Från förskoleförvaltningen lyfts 

dock att det inte anses vara praktiskt möjligt att genomföra sådana i samtliga ärenden som 

berör barn. Barnkonsekvensanalyser görs istället i samband med mer omfattande beslut.  

 

3.1.6. Former för dialog med barn och unga finns där verksamheter möter barn 

Granskningen visar att det inom majoriteten av nämndernas verksamhetsområden finns 

någon form av dialog med barn och unga. De verksamheter som möter barn i myndighets-

utövning har rutiner för hur och när barn ska komma till tals i olika arbetsprocesser. 

Granskningen visar att de nämnder vars verksamheter saknar en direkt koppling till barn 

saknar också struktur för en systematisk dialog med barn.   
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 Figur 3. Exempel på dialog och inflytandeformer som finns i berörda förvaltningar.  

 

Efter beslut från Kommunstyrelsen genomförs vart tredje år en enkät riktad till elever i 

årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet8. Enkäten är utformad för att hålla samman ungas 

mänskliga rättigheter utifrån barnkonventionen och den ungdomspolitik som bedrivs i Borås 

Stad. Rapporten grundar sig i barnkonventionens fyra grundprinciper. Enkätresultaten 

sammanställs i rapporten Ung i Borås i syfte att lyfta ungas röster om sin vardag. I 

ovanstående figur presenteras ett antal exempel på dialog och inflytandeformer som 

genomförs. Årlig enkät genomförs även inom grundskolenämnden där elever tillfrågas om 

hur de upplever sitt inflytande och möjlighet till delaktighet.  

  

 
8 Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Exempel på former för dialog och inflytande: 

 Kvalitet och utveckling inom förskolenämndens verksamhetsområde erbjuder särskild 

utbildning i barns delaktighet. 

 Inom individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhetsområde används kvalitativa 

intervjuer som syftar till att öka begriplighet, hanterbarhet och förutsägbarhet för 

barnet. 

 Vissa av Kommunstyrelsens remisser skickas till elevråd.  

 Inom arbetslivsnämnden genomförs djupintervjuer respektive samråd med unga 

deltagare i verksamhet kopplat till det kommunala aktivitetsansvaret och med nationella 

minoriteter.  

 Så kallade Hackaton genomförs då politiker och unga träffas och diskuterar frågor som 

unga önskar. 

 Inom fritids- och folkhälsonämndens verksamhetsområde genomförs nationella 

enkätundersökningar inom paraplynätverket KEKS (kvalitet och kompetens i 

samverkan). 

 Inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde används enkäter 

och elevråd i syfte att skapa delaktighet och inflytande.  
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3.1.7. Bedömning avseende styrning  

Vår bedömning är att Kommunstyrelsen och berörda nämnder inte tillsett en ändamålsenlig 

styrning inom området som säkerställer följsamhet mot lagstiftningens krav. Det 

barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare har inte fått genomslagskraft 

i stadens verksamheter. Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i stadens 

styrdokument eller i arbets- och beslutsprocesser, det saknas tillräcklig analys vid beslut 

som rör barn och det finns utvecklingspotential vad gäller systematiken i utbildningsinsatser 

riktat till såväl nämnd som förvaltning. Vi finner att efterlevnaden till barnkonventionen är 

beroende av enskilda personers/verksamheters intresse och medvetenhet för frågan. 

Lagstiftningen genomsyrar inte nämndernas verksamheter ur ett övergripande perspektiv.   

 

En framgångsfaktor för ett framgångsrikt barnrättsarbete är att det finns politiskt fattade 

beslut om att arbeta med barnkonventionen i alla led av organisationen. Kommunfullmäktige 

har beslutat att barnkonsekvensanalyser ska genomföras i samband med såväl politiska 

beslut som beslut i förvaltningar. Granskningen visar att detta inte har efterlevts. I övrigt 

saknas politiska beslut på området. 

 

  

Sammanfattade iakttagelser 

 Kommunfullmäktige beslutade 2011 att barnkonsekvensanalyser ska göras i alla 
beslutsärenden. Beslutet har inte efterlevts. 

 En stadenövergripande mall för barnkonsekvensanalys samt en barnrättschecklista 
har tagits fram av stadsledningskontoret. Dessa har inte fått genomslag i nämnder 
eller förvaltningar. I övrigt saknas dokumenterad styrning från kommunstyrelse och 
stadsledningskansliet. Mallar för beslut/tjänsteskrivelser inkluderar generellt sett 
inte barnkonsekvensanalys eller särskild rubrik där barnperspektivet belyses.  

 Arbets- och beslutsprocesser är i stort sett oförändrade sedan införandet av barn-
konventionen som svensk lag. I förvaltningar där styrande lagstiftning och före-
skrifter omfattar målgruppen barn är arbetet med barnrättsperspektivet mer 
integrerat i ordinarie processer/arbetssätt. I förvaltningar som saknar direkt 
koppling till barn saknas motsvarande integrerade arbetssätt avseende 
barnkonventionen och barnets bästa. 

 I förvaltningar med direkt koppling till barn, exempelvis skola, socialtjänst och 
förskola finns former för dialog och inflytande bland barn och unga i ordinarie 
arbetsprocesser. I förvaltningar som saknar direkt koppling till barn saknas 
motsvarande integrerade arbetssätt för att skapa former för dialog och inflytande 
för barn och unga i stadens beslutsprocesser.  

 Majoriteten av nämnder och förvaltningar har inte genomfört någon särskild åtgärd 
till följd av att barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020. Medarbetare har dock 
erbjudits att genomgå utbildningsinsatser kopplat till att barnkonventionen trädde i 
kraft som lag. Utbildningsinsatser har erbjudits gentemot förtroendevalda i staden, 
men det framgår inte hur många som deltagit.  
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Det barnrättsbaserade synsätt som ska genomsyra den offentliga verksamheten innebär att 

principen om barnets bästa ska ses som ett tillvägagångssätt vid beslut som direkt eller 

indirekt rör barn. Det främsta sättet på vilket detta sker är genom barnkonsekvensanalyser. 

Stadens mall för barnkonsekvensanalyser används inte på ett systematiskt sätt vid beslut 

som rör barn. Ingen av de granskade nämnderna använder mallen i samband med politiska 

beslut. Det finns brister i genomförandet och dokumentationen av barnkonsekvensanalyser 

och bedömning av barnets bästa. Barnkonsekvensanalyser genomförs inom ett fåtal 

nämnders verksamhetsområden men detta sker i regel utan att dokumenteras. 

 

Barn har enligt barnkonventionen rätt till information samt till att uttrycka sin åsikt. 

Nämnder vars verksamheter möter barn i sin grundverksamhet har forum för att inhämta 

barns synpunkter genom exempelvis elevråd och enkäter. Det saknas dock systematik inom 

staden i stort kring hur de verksamheter som inte möter barn i sin grundverksamhet ska 

skapa möjligheter till att ge barn inflytande. Vi ser positivt på att de nämnder som möter 

barn i sina verksamheter sedan tidigare har inarbetade metoder för att låta barn komma till 

tals och bedöma barnets bästa i samband med myndighetsbeslut.  

 

De primära åtgärder som vidtagits efter det att barnkonventionen trätt i kraft som lag är 

utbildningsinsatser kring barnkonventionen. Sådana finns att tillgå via stadens intranät 

liksom andra e-resurser. Utbildningsinsatser har erbjudits gentemot förtroendevalda i 

staden, men det framgår inte hur många som deltagit. Dokumentstudier visar att det saknas 

mer grundlig utbildning i vad ett barnrättsbaserat synsätt innebär och hur barnets bästa ska 

tillämpas som tillvägagångssätt.  
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3.2. Uppföljning sker av barn och ungdomars livsvillkor, men utvärdering och uppsikt av 

arbetet med barnkonventionen saknas 

3.2.1. Uppföljning avseende arbetet med barnkonventionen saknas i stort 

En genomgång av nämndernas årsredovisningar per 2020 visar att enbart grund-

skolenämnden, förskolenämnden och kulturnämnden har uppföljning med bäring på arbetet 

med barnkonventionen.  Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av uppföljning 

kopplat till barnkonventionen i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen från 2020.  

 

 

Figur 4. Exempel på uppföljning av barnkonventionen i nämnders årsredovisning.  

 

3.2.2. Barn och ungas livsvillkor och livssituation följs upp i välfärdsbokslutet 

Kommunstyrelsens och nämndernas utgångspunkt för uppföljning av barn och ungdomars 

utveckling sker genom stadens välfärdsbokslut som genomförs vartannat år. Uppföljningen 

baseras både på kvantitativa data. Uppföljningen redovisas till Kommunstyrelsen. 

Välfärdsbokslutet uppges vara ett viktigt underlag för uppföljning och är ett 

kommungemensamt verktyg. 

I välfärdsbokslutet sker uppföljning av ett antal parametrar: fattigdom, hälsa och väl-

befinnande, arbete, inkludering och deltagande, hållbara städer och miljöer samt utbildning. 

Varje parameter följs upp med särskilt fokus på barn och unga.  

 

Varje avsnitt i välfärdsbokslutet utgår från den sociala dimensionen i Agenda 2030 samt de 

mänskliga rättigheterna som tillhör9. Under 2021 har en uppföljning av nämndernas och 

bolagens tillämpning av välfärdsbokslutet i budget och planeringsarbetet genomförts. 

Uppföljningen visar att majoriteten av alla nämnder arbetar med områden som 

välfärdsbokslutet berör. Bokslutet används som kunskapsunderlag för analyser. 

Inom fritids- och folkhälsoförvaltningen finns en särskild funktion inom förvaltningen som 

sammanställer, analyserar och följer upp välfärdsbokslutet. Välfärdsbokslutet beslutas av 

Fritids- och folkhälsonämnden samt Kommunstyrelsen.  

 
9 De globala mål som särskilt beaktar den sociala hållbarheten, och som tangerar barnrätt, är i) Ingen 
fattigdom, ii) Ingen hunger, iii) God hälsa och välbefinnande, iv) God utbildning för alla, v) 
Jämställdhet, vi) Minskad ojämlikhet, vii) Hållbara städer och samhällen, viii) Fredliga och 
inkluderande samhällen 

Exempel på uppföljning av barnkonventionen i nämnders årsredovisningar 2020:   

 Grundskolenämnden lyfter i årsredovisningen att arbete med barnkonventionen 

blir allt mer synligt, genom att medarbetare har deltagit på Borås stads 

grundutbildning i Barnkonventionen. Perspektivet finns även med i 

Förvaltningschefens beslut där en värdering av respektive beslut görs utifrån 

barnkonventionen.  

 Förskolenämnden skriver bl.a. att nämndens värdegrundsplattform kopplar till 

barnkonventionen, att nämndens styrdokument är i harmoni med den nya lagen 

samt att förvaltningen har tagit fram och implementerat rutiner för 

barnkonsekvensanalys inför beslut och myndighetsutövning. 
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Kännedomen om välfärdsbokslutet har visat sig skilja sig åt bland förvaltningarna. Ungefär 

hälften av förvaltningarna återger välfärdsbokslutet som uppföljningsmetod i samband med 

intervju.  

 

3.2.3. Uppföljning av arbete med barn och unga sker också inom ramen för löpande 

uppföljning 

I Borås Stads budget finns målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”. 

Målområdet följdes upp i årsredovisning 2020 med hjälp av ett antal indikatorer. 

Indikatorerna rör bland annat andelen barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd och 

andel elever som känner sig trygga i grund- och gymnasieskolan. Av åtta indikatorer 

bedömdes två vara helt uppfyllda. Målbilden följs upp av samtliga nämnder inom ramen för 

deras respektive årsredovisning. Uppföljningen per nämnd sker även den med hjälp av 

indikatorer.  

 

3.2.4. Hos vissa nämnder finns riktad uppföljning av barn och ungas livsvillkor och 

livssituation 

I verksamheter som arbetar med målgruppen barn förekommer också mer specifik 

uppföljning av barn och ungdomars utveckling och livsvillkor. Se exempel på detta i figur 5 

nedan.  
 

 

 

 

Figur 5. Exempel på uppföljning av barn och ungdomar utveckling och livsvillkor.  

  

Exempel på uppföljning av barn och ungdomars utveckling och livsvillkor:   

 Grundskolenämnden fram fyra kvalitetsrapporter. Rapporterna har en tydlig 

koppling till barn och ungdomars utveckling. I Kvalitetsrapport för undervisning 

och resultat 2021 beskrivs att barnkonventionen och lagstiftarens tolkning av 

artikel 28, rätten till utbildning, är uttryckt i skollagen.  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomför skolklimatsundersökningar, 

riktade enkäter inom vissa frågor (såsom pandemin) samt kvalitetsrapporter där 

barnrättsperspektivet ingår. Nämnden behandlar årligen kvalitetsrapporten. 

 Inom individ- och familjeomsorgsnämnden görs brukarundersökningar inom 

olika områden såsom hem för vård eller boende, familjehem och till ungdomar 

över 13 år. Därtill sker undersökning av barn och ungas delaktighet vid kontakt 

med socialtjänsten.  

 I Arbetslivsnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse redovisas 

uppföljning av barnrättsgruppens arbete, främst kopplat till 

kompetensutveckling.  

 Inom arbetslivsförvaltningen sker uppföljning av barnrättsperspektivet två 

gånger årligen. Rutinen finns dokumenterad i förvaltningens årshjul.  
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3.2.5. Ungdomspolitiska programmet 

Det ungdomspolitiska programmet för staden antogs i januari 2020. I programmet framgår 

att Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå kommunfullmäktige ett reviderat 

program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera en handlingsplan 

till det ungdomspolitiska programmet. Handlingsplaner för 2019–2021 finns för respektive 

nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.  

Det sker ingen separat uppföljning av det ungdomspolitiska programmet. Åtgärdsplaner 

kopplat till LUPP har följts upp efter 1,5 år och sedan under det tredje året. Det 

ungdomspolitiska programmet kommer framöver att integreras i programmet för mänskliga 

rättigheter. LUPP-data integreras i Välfärdsbokslutet.  

3.2.6. Uppsikt över arbetet med barnkonventionen saknas 

Det har inte fattats något beslut kopplat till utvärdering och återrapportering gällande 

arbetet med barnkonventionen i nämnderna. I Borås stads årsredovisning 2020 framgår att 

det välfärdsbokslut som beskrevs i föregående kapitel används som ett verktyg för att mäta 

den sociala hållbarheten i Borås, men detta omfattar enbart delar av området kopplat till 

barnkonventionen.  

Kommunstyrelsen har inte på ett definierat i sin styrmodell hur uppsikten ska bedrivas för 

stadens nämnder och således heller inte kring barnkonventionen specifikt.  

 

 

  

Sammanfattade iakttagelser  

 Det finns inga politiskt fattade beslut om återrapportering av genomförande av 
barnkonventionen i staden. På det stora hela saknas uppföljning av styrelse och 
nämnders arbete med barnkonventionen. 

 Uppföljning avseende barn och ungas livsvillkor sker dels på stadennivå, dels i 
respektive nämnds årsredovisning. Därtill sker specifik uppföljning inom de 
nämnder som direkt möter barn och unga.  

 Ungefär hälften av tillfrågade förvaltningar pekar på välfärdsbokslutet som 
uppföljning kopplat till utvecklingen av barn och ungdomars livsvillkor och 
livssituation. 

 Kommunstyrelsen bedriver ingen uppsikt på området. 
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3.2.7. Bedömning avseende uppföljning och uppsikt 

Vår bedömning är att kommunstyrelse och nämnder har tillsett en ändamålsenlig uppföljning 

av barn och ungas livsvillkor och livssituation. En förutsättning för en ändamålsenlig styrning 

är en fungerande uppföljning och utvärdering. Inom Borås Stad finns en relativt omfattande 

uppföljning av barn och ungas livsvillkor och livssituation. Detta sker inom ramen för det av 

kommunfullmäktige beslutade målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. 

Uppföljningen sker både på staden- och nämndsnivå. Vidare sker uppföljning av barn och 

ungas livsvillkor och livssituation inom ramen för stadens välfärdsbokslut. Slutligen finns 

också uppföljningar specifikt riktade till nämndernas målgrupper.  

 

Vår bedömning är att Kommunstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig uppsikt över 

nämndernas arbete med barnkonventionen.  På det stora hela saknas styrning och 

uppföljning av stadens och nämndernas arbete med barnkonventionen. Kommunstyrelsen 

har heller inte beslutat om någon struktur för utvärdering av stadens arbete med 

barnkonventionen.  

 

Genomförande av barnkonventionen är en fråga som faller inom så gott som alla nämnders 

ansvar, vilket ökar behovet av uppsikt för att ha en sammanhållen bild av hur staden arbetar 

med denna fråga. En viktig förutsättning för att kunna bedriva uppsikt är att Kommun-

styrelsen själva har tydliggjort hur denna ska bedrivas, vilket Kommunstyrelsen inte gjort. I 

avsaknad av definierad uppsiktsplikt är vår utgångspunkt därför hur Kommunstyrelsen 

arbetar med styrning, ledning, uppföljning och kontroll inom området. Som ovan nämnt har 

Kommunstyrelsen enligt vår mening inte tillsett en ändamålsenlig styrning, ledning 

uppföljning och kontroll inom området som säkerställer följsamhet mot lagstiftningens krav. 
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4. Kartläggning av viss myndighetsutövning 
Redogörelsen nedan beskriver hur myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorgs-

nämnden, sociala omsorgsnämnden och grundskolenämnden förhåller sig till 

barnkonventionen utifrån följande områden: 

 Arbetsprocesser, utredning, beslutsfattande och uppföljning myndighetsbeslut 

 Tillämpning av barnets bästa och barnets möjligheter att framföra sina åsikter 

 Stöd till tjänstepersoner för att systematiskt tillämpa barnkonventionen i arbets- 

och beslutsprocesser 

 Uppföljning av barnkonventionen i ovan nämnda avseenden på förvaltnings-

övergripande nivå 

 Återrapportering till nämnden 

 

De tre granskade nämnderna utövar myndighetsutövning inom olika områden. 

Myndighetsutövning för individ- och familjeomsorgsnämnden rör Lagen om vård av unga, 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall och socialtjänstlagen. Sociala omsorgsnämnden 

utövar myndighetsutövning inom socialtjänstlagen och LSS. Myndighetsutövningen inom 

dessa två nämnder utförs vanligtvis av handläggare med stöd av metodhandledare och 

enhetschefer. Myndighetsutövning inom grundskolenämndens område utövas ofta av rektor 

och rör exempelvis beslut om betyg, beslut relaterade till skolplikt och frånvaro, beslut om 

särskilt stöd, skolskjutsfrågor samt skolval.  

 

Barnkonventionens artiklar om barnets bästa, barnets rätt till information och att få uttrycka 

sin åsikt har sedan tidigare funnits inskrivna i socialtjänstlagen, LSS och skollagen. Delar av 

barnkonventionen har således varit grund för myndighetsutövning redan innan 

barnkonventionens införlivande i lag.   

 

I flera intervjuer framkommer att det vid tillfällen kan uppstå konflikter i myndighets-

utövningen. Konflikterna kan röra svårigheter att tillämpa och tolka barnkonventionen i 

relation till annan lagstiftning, i relation till verksamheternas budgetmässiga förutsättningar 

eller i relation till en vårdnadshavares uppfattning. I intervjuer framgår att det vid dessa 

tillfällen görs avvägningar kring hur lagrummen och situationen ska tolkas men att det kan 

upplevas som utmanade.  

4.1. Två nämnder uppges använda barnkonsekvensanalyser i arbetsprocesser, utredning 

och beslut 

Granskningen visar att individ- och familjeomsorgsförvaltningen samt sociala omsorgs-

förvaltningen uppges använda barnkonsekvensanalyser i arbetsprocesser, utredningar och 

beslut i myndighetsutövningen.   
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4.1.1. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen används metoden ”Barnets Behov I Centrum” 

(BBIC). Arbetssättet är framtaget för socialtjänstens myndighetsutövning och är anpassat 

efter socialtjänstens regelverk10. Vid övervägande av olika insatser ska socialtjänsten enligt 

BBIC analysera konsekvenser för barnet samt ta hänsyn till information från barnet självt.   

Vi har inte mottagit någon uppföljning som visar i vilken utsträckning dessa analyser 

genomförs. Intervjuade uppger att det i själva myndighetsbesluten inte hänvisas till 

barnkonventionen men att man systematiskt i myndighetsutövningen arbetar med barnets 

perspektiv och barnrättsperspektiv. Vi noterar att förvaltningen inte använder Borås stads 

mall för barnkonsekvensanalys i myndighetsutövningen utan BBICs metod.  

 

4.1.2. Sociala omsorgsförvaltningen 

Sociala omsorgsförvaltningen har en rutin som anger att barnkonsekvensanalyser ska 

genomföras vid samtliga myndighetsbeslut som rör barn11. Förvaltningen arbetar med att 

ta fram ett informationsunderlag som ska skickas till alla som ansökt om en LSS-insats som 

är under 18 år eller som har ett barn under 18 år i sin närhet. I underlaget ska informeras 

om barnkonsekvensanalys och vad denna innebär.  

 

Intervjuade inom sociala omsorgsförvaltningen uppger att både vuxen- respektive barn- och 

unga-gruppen genomför barnkonsekvensanalyser. Från och med maj 2021 utgör 

barnkonsekvensanalyserna en del av förvaltningens utredningsmall. Enligt uppgift 

genomförs i nuläget inga stickprov eller uppföljning som påvisar verksamheternas 

följsamhet till rutinen.  

 

4.1.3. Grundskoleförvaltningen 

Dokumentation från grundskoleförvaltningen12 anger att barnkonsekvensanalyser ska göras 

i samtliga frågor och beslut som påverkar barn. Av underlagen framgår inte hur 

barnkonsekvensanalyser ska hanteras specifikt inom myndighetsutövningen. I dokument-

studier i övrigt framgår inga spår av att barnkonsekvensanalyser genomförs inom 

myndighetsutövningen. I intervjuer uppges att barnkonsekvensanalyser inte genomförs 

inom myndighetsutövningen och att det saknas rutiner för hur barnkonsekvensanalyser ska 

genomföras och dokumenteras.  

 

 
10 BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. BBIC tar sin utgångspunkt i Barnkonventionen och 

socialtjänstlagen. Målet med BBIC är att tillhandahålla en nationellt enhetlig struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården.  
11 Reviderad april 2021 
12 Ett presentationsmaterial från förvaltningen samt ett ”diskussionsunderlag”, båda från år 2020.  
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4.2. Det finns utvecklingspotential i att säkerställa barnets bästa och att barnet ska få 

uttrycka sin åsikt  

De verksamheter som arbetar med myndighetsutövning har sedan tidigare haft skrivningar 

i lagstiftning om barnets bästa och barnets rätt till att få information och att få uttrycka sin 

åsikt.  

 

4.2.1. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Inom individ- och familjeomsorg finns ett stort antal rutiner till stöd i utrednings- och 

uppföljningsarbete för barn och unga. I flertalet rutiner hänvisas till barnkonventionen och 

begreppet barnets bästa omnämns systematiskt. Barn erbjuds att delta i samtal som rör 

barnet och om det bedöms vara lämpligt sker också enskilda samtal med barnet. Barn över 

15 år får en egen inbjudan till samtal. I BBIC-modulen finns en fråga kring huruvida barnet 

har fått komma till tals. Motivering krävs om handläggaren svarar nej. 

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har en rad olika metodstöd för olika händelser och 

ärendetyper. Som exempel finns en mall för inhämtande av barns upplevelse av polisförhör 

på Barnahus där barnet får skatta sin upplevelse. Det finns också metodstöd för hur samtal 

med barn kan föras i olika ärenden. I dessa underlag betonas vikten av att prata med barn 

och inhämta dess åsikt. 

 

Intervjuade lyfter att det finns utvecklingsområden i att synliggöra barnets åsikt i olika 

dokument, exempelvis i så kallade uppdrag till utförarverksamheter. Om mallarna innehåller 

styrande rubriker som ”barnets uppfattning” ökar sannolikheten att barnets åsikt belyses. 

Exempelvis innehåller mall för genomförandeplan13 en sådan styrande rubrik; ”barnets 

uppfattning om insats”.  

 

4.2.2. Sociala omsorgsförvaltningen 

Förvaltningen har en rad rutiner för utredning av och bedömning av rätt till insats enligt LSS. 

Rutinerna innehåller frågor som syftar till att ge den enskilde möjlighet att komma till talas. 

Rutinerna används för nämndens samtliga målgrupper; både barn, unga och vuxna.   

 

I varje individärende upprättas en genomförandeplan där barnet ska ges möjlighet att 

komma till tals. I intervju uppges att en verksamhetsutvecklare har till uppgift att följa upp 

att barn medverkar i framtagandet och uppföljningen av genomförandeplanen. EY har 

efterfrågat men inte mottagit dokumentation som visar om uppföljningen av 

genomförandeplanerna dokumenteras. Vi noterar att det framgår i Sociala omsorgs-

nämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 2020 att det generellt sett saknas 

dels struktur för egenkontrollen i förvaltningens olika verksamheter, dels struktur för att 

utfallet av egenkontroll når ansvariga på olika nivåer. Av dokumentet framgår att det under 

år 2021 ska utarbetas en rutin för egenkontroll. 

 

 
13 En genomförandeplan syftar till att säkerställa en struktur för hur beslutade insatser genomförs på 
individnivå.  
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4.2.3. Grundskoleförvaltningen 

Inom grundskoleförvaltningen finns rutiner för att inhämta barnets åsikter i olika 

sammanhang. Det finns exempelvis en rutin som anger att barnets åsikt ska inhämtas i 

samtal om frånvaro. I rutindokument för analys och beslut om särskilt stöd och anpassad 

studiegång dokumenteras huruvida barnet har medverkat i utredningen. I rutindokumenten 

saknas dock fält för att dokumentera barnets åsikt. I intervjuer framgår att det finns 

utvecklingspotential vad gäller att låta barn komma till tals samt dokumentera detta inom 

myndighetsutövningen.  

4.3. Utbildning och rutiner finns som stöd i tillämpning av vissa artiklar i 

barnkonventionen 

Inom samtliga tre nämnders verksamhetsområden finns rutindokument och mallar kopplat 

till myndighetsutövningen. Medarbetare inom förvaltningarna har även genomgått olika 

utbildningar avseende barnkonventionen.  

 

4.3.1. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens medarbetare inom barn och unga har genomgått 

Barnombudsmannens webbutbildningar. Innehållet i utbildningarna har sedan diskuterats 

vid arbetsplatsträffar. Medarbetarna kan även få stöd i arbetet från individ- och 

familjeomsorgsförvaltnings socialt ansvarig samordnare. Funktionen har till uppgift att 

bevaka socialjuridiska frågor och ge vägledning i tolkning av lagstiftning.  

 

4.3.2. Sociala omsorgsförvaltningen 

Inom sociala omsorgsförvaltningen har alla enhetschefer genomgått en utbildning i 

barnkonventionen. I intervju uppges att tolkning av barnkonventionens principer varierar 

beroende på vilken utbildning en handläggare genomgått. Som tidigare redovisat har 

förvaltningen ett metodstöd för genomförande av barnkonsekvensanalyser. Metodstödet 

innefattar också hur bedömning av rätt till insats kan göras.  

 

4.3.3. Grundskoleförvaltningen 

Grundskoleförvaltningens ledning har utbildats med ambitionen att kunskapen ska föras 

vidare i linjeorganisationen till rektorer. Under 2021 har även medarbetare inom 

grundskoleförvaltningen genomgått utbildning kopplat till barnkonventionen. I intervju 

uppges att den pedagogiska personalen generellt har kunskap om barnkonventionens 

innebörd. Kunskapsläget hos övrig personal kan vara mer varierande. Som tidigare nämnt 

har grundskoleförvaltningen tagit fram ett förvaltningsinternt diskussionsunderlag för 

genomförande av barnkonsekvensanalyser.  
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4.4. En nämnd följer upp myndighetsutövningens följsamhet till barnkonventionen 

I individ- och familjeomsorgsnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 

framgår att enheten Barn och unga har genomfört egenkontroll av huruvida barnets egen 

röst och uttryck dokumenteras i utredning och uppdrag till utförare samt i 

genomförandeplan. Av egenkontrollen framgår att barnets röst inte alltid kommer fram i 

analys och bedömning. Utifrån analysen framgår att enheten bland annat ska utveckla 

arbetet med vårdplaner och genomförandeplaner med fokus på barnets delaktighet i 

målformuleringar. Enheten ska även utveckla hur barnets röst ska fås fram och hur barnets 

delaktighet ska öka i myndighetsutövningen.  

 

Dokumentstudier och intervjuer visar att sociala omsorgsnämnden och grundskolenämnden 

med respektive förvaltningar inte genomför någon uppföljning av myndighetsutövningens 

följsamhet till barnkonventionen. Som tidigare nämnt redovisas exempelvis i sociala 

omsorgsnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 2020 att det generellt sett 

saknas struktur för egenkontroll i förvaltningens olika verksamheter. Av dokumentet 

framgår ingen uppföljning som relaterar till barnkonventionen. Granskningen i övrigt visar 

att enheter och verksamheter inte följer upp följsamheteten till barnkonventionen.  

 

I grundskolenämndens kvalitetsrapport Värdegrund återfinns en rad hänvisningar till 

barnkonventionen och till en genomförd enkät14. I rapporten återfinns en analys kring barns 

delaktighet i exempelvis undervisningssituationer eller skolans verksamhet som helhet. 

Rapporten redovisar inte någon uppföljning av barns delaktighet i myndighetsutövningen. 

Dokumentstudier visar i övrigt att det inte genomförs någon uppföljning av 

myndighetsutövningens följsamhet till barnkonventionen.  

 

  

 
14 Skolklimatundersökningen, elever i årskurs 7-9.  Undersökningen genomförs årligen.   

Sammanfattade iakttagelser 

► Delar av barnkonventionen är sedan tidigare införlivad i aktuell lagstiftning. 

► På enhets- och verksamhetsnivå finns rutiner för myndighetsutövning som 
innehåller delar av barnkonventionen.  

► Endast en enhet inom de tre nämnderna har följt upp myndighetsutövningens 
följsamhet till barnkonventionen.  

► En av tre nämnder har fått återkoppling kring följsamhet till barnkonventionen. 

► Enbart två granskade nämnder genomför barnkonsekvensanalyser i samband med 
beslut som rör barn.  
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4.5. Bedömning för arbetet inom viss myndighetsutövning 

Vi bedömer att granskade nämnder delvis har säkerställt följsamhet till barnkonventionens 

grundprinciper genom tillämpning av övrig gällande lagstiftning (skollagen, socialtjänstlagen 

och LSS). Nämnderna saknar däremot styrning och uppföljning som omfattar 

barnkonventionen som helhet. Vi bedömer att tjänstepersoner i viss utsträckning har 

tillräckligt stöd i arbetet med implementering av barnkonventionen. Individ-och 

familjeomsorgsnämnden har enligt vår bedömning följt upp delar av verksamhetens 

följsamhet till barnkonventionen. Sociala omsorgsnämnden och grundskolenämnden har 

inte följt upp myndighetsutövningens följsamhet till barnkonventionen.  

 

Vi grundar vår bedömning på att de verksamheter inom individ- och familjeomsorgs-

nämnden, sociala omsorgsnämnden samt grundskolenämnden som utövar 

myndighetsutövning har såväl lagstiftning, nationellt metodstöd som interna rutiner till stöd 

för att bedöma barnets bästa och tillse att barn kommer till tals i de ärenden som rör barnet. 

Det finns utvecklingsområden avseende dokumentation, uppföljning och synliggörandet av 

barnets bästa för samtliga tre nämnder.   

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp hur myndighetsutövningen tillämpar 

barnkonventionen inom delar av verksamheten. Övriga nämnder tar inte del av någon 

systematisk uppföljning av hur barnkonventionen tillämpas i myndighetsutövningen.  Det 

genomförs inte heller någon uppföljning på förvaltnings- eller verksamhetsnivå. 

 

Granskningen visar att individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämndens 

förvaltningar uppges använda barnkonsekvensanalyser i myndighetsutövningen, men att 

det saknas dokumenterad uppföljning av detta. Inom grundskolenämndens verksamhet 

genomförs enligt uppgift inte barnkonsekvensanalyser i myndighetsutövningen.  
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5. Bedömning, slutsatser och rekommendationer 

5.1. Bedömningar utifrån revisionsfrågorna 

5.1.1. Bedömningar avseende det övergripande perspektivet 

 

Revisionsfrågor Bedömning 

Vilka åtgärder har Kommunstyrelsen 

och berörda nämnder genomfört med 

anledning av att barnkonventionen blev 

lag 1 januari 2020? 

Ingen av stadens nämnder har beslutat om några 

specifika åtgärder med anledning av att barn-

konventionen blivit lag. Åtgärder som vidtagits inom 

förvaltningarna avser utbildningsinsatser.  

Hur beaktas barnkonventionen och 

barnets bästa i Borås Stads arbets- och 

beslutsprocesser? 

Kommunfullmäktige beslutade 2011 att barn-

konsekvensanalyser ska genomföras i samband med 

såväl politiska beslut som beslut i förvaltningar. 

Granskningen visar att detta inte har efterlevts. 

Det finns en mall för barnkonsekvensanalyser samt 

en barnrättschecklista. Dessa tillämpas inte på ett 

systematiskt vis i samband med beslut som rör barn. 

I myndighetsutövande verksamheter tillämpas dock 

bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att 

komma till tals.  

På det stora hela saknas ett barnrättsperspektiv i 

samband med beslut. Barnets rättigheter belyses i 

en av de granskade nämndernas tjänsteskrivelser. 

Två nämnder har tagit fram egna rutiner för arbetet 

med barnets rättigheter.  

Hur beaktas barnrättsperspektivet och 

barnkonventionen i centrala styr-

dokument? 

Barnrättsperspektivet saknas i stort i centrala 

styrdokument. Varken kommunstyrelse eller 

nämnder har tagit fram något styrdokument kopplat 

till arbetet med barnkonventionen.  

Styrning avseende barn och ungas levnadsvillkor 

och livssituation återfinns inom ramen för arbetet 

med kommunfullmäktiges mål, det ungdomspolitiska 

programmet och dokumentet Ett socialt hållbart 

Borås.  

Finns ändamålsenlig styrning inom 

området som säkerställer följsamhet 

mot lagstiftningens krav? 

Nej, på det stora hela saknas styrning kopplat till 

barnkonventionen i staden. Det saknas politiska 

beslut om hur arbetet med barnkonventionen ska 

bedrivas. 
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Finns former för dialog och inflytande 

för barn och ungdomar i Borås Stads 

beslutsprocesser? 

Ja, i viss utsträckning. De verksamheter som möter 

barn inom ramen för sin grundverksamhet har forum 

för att låta barn komma till tals; dels i myndighets-

utövning, dels genom enkäter, elevråd och liknande. 

Exempel finns på hur politiker fört dialog med barn 

och unga. Granskningen visar dock att det saknas en 

systematik för hur de verksamheter som inte möter 

barn ska föra en sådan dialog.  

Genomförs tillräckliga analyser med 

utgångspunkt i barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet vid beslut som 

direkt eller indirekt berör barn och 

ungdomar? 

Nej. Ingen av de granskade nämnderna använder 

barnkonsekvensanalys i samband med politiska 

beslut. Det finns brister i genomförandet och 

dokumentationen av barnkonsekvensanalyser och 

bedömning av barnets bästa. Barnkonsekvens-

analyser genomförs inom ett fåtal nämnders 

verksamhetsområden, men detta sker i regel utan 

att dokumenteras. 

Har Borås Stad genomfört 

kompetenshöjande insatser till 

förtroendevalda och tjänstepersoner 

som avser barnkonventionen, 

barnrättsperspektivet och dess 

tillämpning? 

Till viss del. Kompetenshöjande insatser har 

genomförts riktat till både förtroendevalda och 

tjänstepersoner. Utbildningsinsatser har erbjudits 

gentemot förtroendevalda i staden, men det 

framgår inte hur många som deltagit. I intervjuer 

efterlyses löpande diskussioner om tillämpning av 

barnkonventionen i verksamheten.  

Hur följer Kommunstyrelsen och 

berörda nämnder utvecklingen av barn 

och ungdomars livsvillkor och 

livssituation? 

Barn och ungas livsvillkor och livssituation följs 

genom arbete med den av kommunfullmäktige 

beslutade målbilden Vi tar ansvar för barn och unga. 

Uppföljning sker också genom stadens välfärds-

bokslut.  

Hur utvärderas och bedrivs uppsikt 

gällande Borås Stads arbete med 

barnkonventionen? 

Kommunstyrelsen har inte säkerställt en tillräcklig 

uppsikt över nämndernas arbete med 

barnkonventionen.  På det stora hela saknas 

styrning, ledning och uppföljning av stadens och 

nämndernas arbete med barnkonventionen. 

Kommunstyrelsen har inte beslutat om någon 

struktur för utvärdering av stadens arbete med 

barnkonventionen.  
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5.1.2. Bedömningar avseende myndighetsutövning 

 

Revisionsfrågor Bedömning 

Hur säkerställs följsamhet till barn-

konventionens grundprinciper när det 

gäller utredning och beslut som avser 

enskilda barn och ungdomar under 18 

år? 

Granskade nämnder har delvis säkerställt följsamhet 

till barnkonventionens grundprinciper genom 

tillämpning av övrig gällande lagstiftning 

(socialtjänstlagen, LSS och skollagen). Nämnderna 

saknar däremot styrning som omfattar 

barnkonventionen som helhet.  

Hur säkerställs att barnkonventionen 

tillämpas i arbetsprocesser, utredning, 

beslutsfattande och uppföljning när det 

gäller dessa beslut? 

Granskade nämnder har delvis säkerställt att 

barnkonventionen tillämpas i arbetsprocesser, 

utredning, beslutsfattande och uppföljning. 

De myndighetsutövande verksamheterna har rutiner 

och mallar för hur delar av barnkonventionen ska 

tillämpas i arbets- och beslutsprocesser. 

Hur tillämpas och följs bestämmelserna 

om barnets bästa, att barnet ska få 

relevant information och ges möjlighet 

att framföra sina åsikter i dessa beslut? 

I huvudsak genom tillämpning av den för verksam-

heten ordinarie gällande lagstiftningen. I rutiner 

återfinns hänvisningar till barnets bästa, information 

och möjlighet att framföra åsikter. Det finns 

utvecklingsområden avseende dokumentation, 

uppföljning och synliggörandet av barnets bästa för 

samtliga tre nämnder.   

Har tjänstepersoner i berörda 

förvaltningar tillräckligt stöd för att 

systematiskt tillämpa barnkonventionen 

i arbets- och beslutsprocesser? 

Tjänstepersoner har i viss uträckning tillräckligt stöd 

i arbetet med implementering av barnkonventionen.  

Enligt uppgift har medarbetare och chefer erbjudits 

utbildningar kopplat till barnkonventionen. Rutiner 

och mallar utgör stöd för arbetet.  

Hur följs arbetet med barnkonventionen 

i dessa avseenden upp på förvaltnings-

övergripande nivå? 

Det saknas uppföljning och återrapportering av 

arbetet med barnkonventionen i myndighets-

utövning. Undantaget är en enhet inom individ- och 

familjeomsorgsnämnden.  

Hur återrapporteras detta arbete till 

nämnden? 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp 

hur myndighetsutövningen tillämpar 

barnkonventionen inom delar av verksamheten. 

Övriga nämnder tar inte del av någon systematisk 

uppföljning av hur barnkonventionen tillämpas i 

myndighetsutövningen.   

 

  



30 

 

5.2. Slutsatser och rekommendationer 

Granskningens syfte har varit att bedöma om Kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit 

åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är 

ändamålsenligt. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och 

grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelse och granskade nämnder inte 

säkerställt detta.  

Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare 

har inte fått genomslagskraft i stadens verksamheter. Barnkonventionen beaktas inte i 

tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument eller i arbets- och beslutsprocesser. Därtill 

saknas systematik vad gäller genomförande av barnkonsekvensanalyser vid beslut som 

berör barn på ett direkt eller indirekt vis. Ingen av de granskade nämnderna använder 

barnkonsekvensanalyser i samband med politiska beslut. Barnkonsekvensanalyser 

genomförs inom ett fåtal nämnders verksamhetsområden, men detta sker i regel utan att 

dokumenteras. 

Vidare finns det utvecklingspotential vad gäller systematiken i utbildningsinsatser riktat till 

såväl nämnd som förvaltning. På det stora hela saknas uppföljning av styrelse och nämnders 

arbete med barnkonventionen och kommunstyrelsen bedriver ingen uppsikt på området. 

Inom ramen för myndighetsutövning gentemot barn sker arbetet med barnkonventionen i 

huvudsak genom den för verksamheten ordinarie gällande lagstiftningen, där delar av 

barnkonventionen finns införlivad. Det finns tydliga utvecklingsområden kopplat till såväl 

styrning, uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens följsamhet till barn-

konventionen.  

Utifrån genomförd granskning lämnas nedan rekommendationer till Kommunstyrelsen och 

till granskade nämnder. 

 

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att: 

► Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till barnkonventionen i samtliga av 

stadens verksamheter. 

► Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt av stadens arbete med efterlevnad 

av barnkonventionen. 

Vi rekommenderar övriga granskade nämnder att: 

► Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barnkonventionen, exempelvis genom att 

säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn.  

► Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av nämndens efterlevnad till 

barnkonventionen. 
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Därutöver lämnas följande rekommendationer utifrån granskningen avseende 

myndighetsutövning inom grundskolenämnden, sociala omsorgsnämnden och individ- och 

familjeomsorgsnämnden.   

Vi rekommenderar grundskolenämnden att:  

 Säkerställa en tillräcklig dokumentation av att barn kommer till tals i myndighets-

utövningen.  

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens 

efterlevnad till barnkonventionen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga 

beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn.  

Vi rekommenderar sociala omsorgsnämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av barnkonventionens efterlevnad 

inom myndighetsutövningen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

Vi rekommenderar individ- och familjeomsorgsnämnden att: 

 Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av att samtliga delar inom 

myndighetsutövningen efterlever barnkonventionen. 

 Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 

direkt eller indirekt vis berör barn. 

 

 

Göteborg den 28 februari 2022 

 

 

 

  

Linnéa Johansson                             Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor                         Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB                             Biträdande projektledare                   

                                                             Ernst & Young AB 

 

 

 

 

Maria Carlsrud Felander Mikaela Bengtsson  

Certifierad kommunal yrkesrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Projektledare  Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB                   Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Källförteckning 
 

Intervjuer 

 

Vi har genomfört intervjuer med drygt 50 medarbetare och chefer inom nedan förvaltningar, 

inklusive gruppintervjuer avseende myndighetsutövning. 

 

 Arbetslivsförvaltningen, 22-01-26 och 22-02-01  

 

 Förskoleförvaltningen, 21-11-19 

 

 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 21-12-02 

 

 Grundskoleförvaltningen, 21-11-23 och 21-11-25  

 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 21-12-07 

 

 Individ och familjeomsorgsförvaltningen, 21-11-23, 21-12-02 och 21-12-06  

 

 Stadsledningskontoret, 21-11-30 

 

 Kulturförvaltningen, 21-11-29 

 

 Lokalförsörjningsförvaltningen, 21-11-22 

 

 Miljö- och konsumentförvaltningen, 21-12-02 

 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, 21-11-29 

 

 Social omsorgsförvaltningen, 21-11-25 

 

 Serviceförvaltningen, 21-12-02 

 

 Tekniska förvaltningen, 21-11-30 

 

 Överförmyndarnämndens förvaltning, 21-11-19 
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Dokumentation per nämnd 

 

 Arbetslivsnämnden 

o Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020, Arbetslivsnämnden, 2020 

o Tertial 2 2021, Arbetslivsnämnden 

o Budget 2021:2, Arbetslivsnämnden 

o Årsredovisning 2020, Arbetslivsnämnden 

o Barnrättsperspektiv – Checklista, Arbetslivsförvaltningen, Verksamhetsområde 

1, Försörjningsenheten, 2020-02-13 

o Verksamhetsplan (Arbetslivsnämnden),2022-01-21 

o Barnrättsperspektiv – rutin, Arbetslivsförvaltningen, Verksamhetsområde 1, 

Försörjningsenheten, 2019-03-20 

o Lupp 2017 avslutande rapportering av handlingsplaner, Arbetslivsnämnden, 

2021-11-23 

 

 Förskolenämnden 

o Budget 2021:2, Förskolenämnden 

o Verksamhetsplan 2021-2022, Förskoleförvaltningen, 2021-03-23  

o Årsredovisning 2020, Förskolenämnden 

o Tertial 1 2021, Förskolenämnden 

o Tertial 2 2021, Förskolenämnden 

o Budget Borås Stad 2020 

o Visionen om framtidens Borås, Stadsledningskansliet, 2021-09 

o Bilaga 2 – Mall för Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa, 

Förskoleförvaltningen, 2020-03-25 

o Rutin för arbete med barns rättigheter och prövning av barnets bästa, 

Förskoleförvaltningen, 2021-04-15 

o Bilaga 1 – Barnrättschecklista, Förskoleförvaltningen, 2020-04-23 

o Barnrättsveckan Borås 2019, 2019-11-20 

o Grundutbildning i barnkonventionen, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020 

o Handledarutbildning Barnkonventionen i verksamhet och beslutsfattande 

o Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag?, Barnombudsmannen, 2020-10-23 

o Barnkonsekvensanalys, Borås stad, 2020-01-28 

o Barnrättschecklista - budget, Borås stad, 2020-08-20 

o Barnrättschecklista – intern kontroll, Borås stad, 2020-08-20 

o Hantering vid myndighetsutövning  

o Beskrivning av barns delaktighet  

o Månadsrapport juni 2021, Förskolenämnden, 2021-08-23 

o Senarelagt öppnande av Hagkällans förskola, Förskolenämnden, 2021-03-25  

 

 Fritids- och folkhälsonämnden 

o Budget 2021:2, Fritids- och folkhälsonämnden 

o Årsredovisning 2020, Fritids- och folkhälsonämnden 

o Tertial 2 2021, Fritids- och folkhälsonämnden 

o Tertial 1 2021, Fritids- och folkhälsonämnden 
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o Överenskommelsen, Borås stad, Social Ekonomi Sjuhärad, Föreningsrådet Borås, 

Studieförbunden i Borås & Svenska kyrkan Borås 

o Borås Stads Program för föräldraskapsstöd, Kommunfullmäktige, 2021-04-29 

o Borås Stads Program för Öppen ungdomsverksamhet, Fritids- och 

folkhälsonämnden, 2018-11-05 

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Kommunfullmäktige, 2020-01-23 

o Visionen om framtidens Borås, Kommunfullmäktige, 2021-09-23 

o Information om webbutbildningar i barnkonventionen, Borås stad 

o FN:s konvention om Barnets rättigheter, Borås stad 

o Barnrätt- vårt arbetssätt! Introduktion feriearbete i Öppen Ungdomsverksamhet, 

En kommun fri från våld 

o Barnrätt, En kommun fri från våld 

o FoF Medarbetarutbildning, Borås stad 

o Risk och konsekvensanalys med anledning av pandemin- ur ett 

barnrättsperspektiv och hälsosamt åldrande, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

2020-04-08 

o Feriearbete 2020 – risk och konsekvensanalys, Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, 2020-03-30  

o Lupp-2017 återrapportering 1,5 år, Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-03-23 

o Välfärdsbokslutet 2020 – En jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås, 

Kommunstyrelsen, 2021  

o Utdrag från Loggboken där vi kan läsa om hur vi jobbat med att fånga upp 

barn/ungas tankar om verksamheten., 2020-03-11  

o ”Fokus barn och unga – Borås” Nätverksgrupper barn och unga: riktlinjer och 

checklista 191104, Borås stad, 2019-11-04 

o Rättighetsanalys – Prövning av beslutets påverkan på ett jämlikt Borås, Borås 

stad 

o Mall för Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa, Borås stad, 2020-

03-25 

o Barnrättschecklista, Borås stad, 2020-03-25 

o Sammanställning dokument, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 2021-11-16 

o Nätverksgrupper, barn och unga 10-16 år, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

2021-05-11 

 

 Grundskolenämnden 

o Budget 2021, Grundskolenämnden 

o Budget 2021:2, Grundskolenämnden  

o Intern kontrollplan 2021, Grundskolenämnden 

o Riskanalys 2021, Grundskolenämnden 

o Årsredovisning 2020, Grundskolenämnden  

o Uppföljning Intern kontroll 2020, Grundskolenämnden 

o Tertial 2 2021, Grundskolenämnden   

o Tertial 1 2021, Grundskolenämnden  

o Fritidshem 2020 – Kvalitetsrapport om Fritidshem i Borås stad, 

Grundskolenämnden, 2020-12-15 
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o Jämförelse av nationella resultat 2020 – Kvalitetsrapport för Borås Stads resultat 

jämfört med nationella resultat, Grundskolenämnden, 2021-03-23 

o Undervisning och resultat 2021 – Kvalitetsrapport om grundskolan och 

grundsärskolan i Borås Stad, Grundskolenämnden, 2021-10-27  

o Värdegrund 2021 – Kvalitetsrapport för arbetet med värdegrundsfrågor i 

Grundskoleförvaltningen, Grundskolenämnden, 2021-06-15  

o Barnkonsekvensanalyser – Ett verktyg att använda när Barnkonventionen har 

blivit svensk lag, Borås stad, 2020-04-21 

o Barnkonsekvensanalyser – Ett verktyg att använda när Barnkonventionen har 

blivit svensk lag, Grundskoleförvaltningen, 2020-09-17 

o Tillämpning av Barnkonventionen som svensk lag i Grundskoleförvaltningen – 

diskussionsunderlag, Grundskoleförvaltningen, 2020-09-23  

o Seminarium om barnrätt, Barnkonventionsutredningen & JP Infonet, 2020-12-

02 

o Fritidsråd eller annat formaliserat inflytandeforum 

o Nyanställd Introduktion Checklista 

o Introduktion från intranätet, Borås stad 

o Din rätt, Stadsledningskansliet Kvalitet och utveckling, 2021-12-09 

o Behov och analys av särskilt stöd 

o Beslut inte utarbeta åtgärdsprogram  

o Beslut om anpassad studiegång  

o Beslut om att avsluta åtgärdsprogram  

o Beslut om åtgärdsprogram särskilt stöd  

o Bilaga 1 – dokumentation vid samtal med elev och vårdnadshavare, Borås stad 

o Bilaga 2 – Stödmaterial – elevhälsopersonalens intervjuguide, Borås stad  

o Länk till processkartor i Canea 

o Definitioner av giltig och ogiltig frånvaro, beviljad ledighet och ansvarsfördelning 

vid elevfrånvaro i Grundskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, 2020-05-

19 

o Främja närvaro och förebygga frånvaro i grund- och grundsärskola samt i 

gymnasie- och gymnasiesärskolan, Grundskoleförvaltningen, 2020-09-15 

o Rutin föreläggande om vite när skolplikten inte är uppfylld, 

Grundskoleförvaltningen, 2020-10-19 

o Rutin handläggning av anmälan till hemkommun gällande frånvaro, 

Grundskoleförvaltningen, 2021-11-08 

o Rutin vid registrering i Dexter, Grundskoleförvaltningen, 2020-05-19 

o Uppföljning  

o Utredning vid frånvaro enligt SL 7 kap 19a § 

o Utvärdering åtgärdsprogram  

o Vägledning vid genomförande av en frånvaroutredning enligt SL kap. 7 19a §, 

Grundskoleförvaltningen, 2021-11-11 

 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

o Budget 2021:1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2020-08-25 
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o Budget 2021:1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2020-12-15 

o Tilläggsbudget 2021, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-03-09 

o Tilläggningsbudget nr 2 2021 och fördelning av central buffert, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2021-06-15 

o Årsredovisning 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2021-02-23 

o Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 2 år 2021, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-09-21 

o Kvalitetsrapport läsåret 2019/2020 inklusive utvärdering fjärr- och 

distansutbildning, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2020-12-15 

o Bildningsstaden Borås, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2015-12-15 

o Initiativärende – Minskad psykisk ohälsa för elever, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, 2021-02-23 

o Ung i Borås, Borås stad, 2021 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2020-

02-25 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2020-

08-25 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-

03-30 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-

04-27 

o Information från förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2021-

09-21 

o Förlängning av handlingsplan psykisk ohälsa i Västra Götaland 2018-2022, 

Kommunstyrelsen, 2021-06-07 

o Borås Stads Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan, 

Grundskolenämnden & Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2018-11-27 

o Psykisk hälsa - en nuläges- och utvecklingsinriktad analys av det förebyggande, 

främjande samt åtgärdande elevhälsoarbetet inom gymnasiet i Borås stad., Borås 

stad, 2021-08-23 

 

 Individ och familjomsorgsnämnden 

o Familjehem Borås, Borås stad, SKR & Enkätfabriken, 2021 

o Fritexter bou 13 och vh, 2021  

o Fritexter placerade barn, 2021  

o Hem för vård eller boende Borås, Borås stad, SKR & Enkätfabriken, 2021 

o Stödboende Borås, Borås stad, SKR & Enkätfabriken, 2021 

o Social barn och ungdomsvård – ungdomar 13+ Borås, Borås stad, SKR & 

Enkätfabriken, 2021 

o Social barn och ungdomsvård – vårdnadshavare Borås, Borås stad, SKR & 

Enkätfabriken, 2021  

o Dokumentation från individ- och familjeomsorgen, Borås stad, 2021-11-16 
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o Budget 2021:2 Individ—och familjeomsorgsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Budget 2021:2, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-12-15 

o Årsredovisning 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Tertial 1 2021 Individ- och familjeomsorgsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Tertial 2 2021 Individ- och familjeomsorgsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020 Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

o Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2020, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2021-03-23 

o Program för stärkt social barn- och ungdomsvård i Borås Stad, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

o Borås Stads Handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård, 2019, 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2018-01-04 

o Borås Stads Handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård, 2021, 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-03-03 

o Borås Stads Handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård, 2020, 

Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-01-15 

o Enkät barn, Barnahus Älvsborg 

o Checklista för risk- och trygghetsbedömning gällande barn som kan ha upplevt 

våld av eller mot närstående, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

o Stödfrågor hembesök, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

o Barnsamtal i familjehemsutredningar, 2019-01-10 

o Barnsamtal vid uppdragssamtal 

o Instruktion IFO Bou Stöddokument HOME, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2020-05-20 

o Lathund – Omplacering, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-06-01 

o Anhörigstöd – rational 

o Rutin för Yxhammarmottagningens arbete med våld i nära relation, Borås Stad  

o Anmälan, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-01-14 

o Omedelbar skyddsbedömning, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-01-14 

o Genomföra och följa upp insats, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-09-

15 

o Följa upp inför nytt beslut, förlänga eller avsluta insats, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2021-09-15 

o Ta emot och planera insats, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-09-15 

o Rutin IFO VFE Rutiner för Avhysningar, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2021-01-15 

o Rutin IFO Farå Rutin för at upprätthålla barnperspektiv, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2021-10-15 

o Rutin IFO BSU Ta emot och planera insats, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2020-03-25  



38 

 

o Rutin IFO HVB Följa upp inför nytt beslut, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2020-03-30 

o Rutin IFO HVB Genomföra och följa upp insats, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2020-03-30 

o Rutin IFO HVB Ta emot och planera insats, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2020-03-30  

o Rutiner för uppmärksammande och bedömning av våld från närstående vid 

samarbetssamtal, snabbupplysningar samt utredning om vårdnad, boende och 

umgänge, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020-07-27 

o Rutiner för LVU, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-05-11  

o Rutiner för familjevård, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021-03-26 

o IFO Barn och ungas rutin och handläggningsstöd i ärenden som rör barn och unga 

som misstänks vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2020-10-27 

o Förhandsbedömning vid inkommen anmälan, 2019-03-14 

o Processkarta IFO Kärnprocess  

o Processkarta vårdnad boende ungänge  

o Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum, Socialstyrelsen, 2018-11 

o Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum, Socialstyrelsen, 2021-02 

o Informationsspecifikation för BBIC 3.4, Socialstyrelsen, 2020-11 

o Barnrättschecklista, Borås stad, 2020-03-25 

o Välfärdsbokslutet 2020 – En jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås, 

Borås Stad, 2021 

o Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås 

Stad, 2020. Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2020 

o Program mot hemlöshet i Borås Stad, Kommunfullmäktige, 2020-10-15 

o Nationell brukarundersökning IFO – Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

2019 

o Systematisk uppföljning BBIC 2020/2021, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

2021-03-4 

o Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2021 Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

o Egenkontrollplan för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2021 

o Sammanställning av egenkontroll BoU-barnets egen röst 2021, Barn och Unga 

Myndighet  & Barn och Unga Intern öppenvård 

o Rutin för introduktion av nyanställda, Barn och unga, Familjehemsenheten, 

2020-01-08 

o Introduktion av nyanställda, IFO Barn och unga myndighet, 2021-04-23 

o Introduktion för myndighetsutövning IFO Unga Vuxna/IFO Vuxen Borås Stad 

o Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås 

Stad, 2021, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 2021 

o Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – Samverkan mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, VästKom & Västra 

Götalandsregionen, 2020-02-06 
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 Kommunstyrelsen 

o Budget 2021:2 Kommunstyrelsen  

o Årsredovisning 2020 Kommunstyrelsen  

o Tertial 2 2021 Kommunstyrelsen  

o Ung i Borås, Borås stad, 2021 

o Elevombudets rapport år 2020  

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Kommunfullmäktige, 2020-01-23  

o Utbildning i BKA, 2020-02-25 

o Mall för Barnkonsekvensanalys- prövning av barnets bästa, Borås Stad, 2020-03-

25 

o Rättighetsanalys- Prövning av beslutets påverkan på ett jämlikt Borås, Borås stad 

o Utvidga demokratin för att inkludera unga! Delrapport Borås Stad, Borås stad, 

Youth 2030 Movement & Rädda Barnens Ungdomsförbund  

o UKU Unga Kommunutvecklare 2021, Borås Stad & brygghuset  

o Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, Kommunstyrelsen, 2018-

06-04 

o Lupp – Redovisning av nämndernas åtgärder, Kommunstyrelsen, 2019-01-10 

o Lupp-2017 återrapportering 1;5 år, Kommunstyrelsen, 2020-08-24 

o LUPP-Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, Kommunstyrelsen, 2018-06-

04 

o Handlingsplan Socialt hållbart Borås 2021-2024, Borås Stad  

o Målbild Socialt hållbart Borås 2021-2024, Borås Stad 

o Målbilder Socialt hållbart Borås – Kommunstyrelsens beslut:, Kommunstyrelsen, 

2021-11-22 

o Barnrätt på intranätet Borås Stad – Bilder och exempel 

o Svar på motion av Anders Österberg (S), Helén Eliasson (S), Lena Palmén (S), 

Malin Carlsson (S) och Yvonne Persson (S); Barn-konsekvensanalyser, 

Kommunfullmäktige, 2011-08-18 

o Mall för Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa, Borås Stad, 2020-

03-25 

o Grundutbildning Barnkonventionen, Borås Stad 

o Kartläggning samverkansstrukturer kring barn och unga, 2021-02-26 

o Rättighetsanalys– Prövning av beslutets påverkan på ett jämlikt Borås (mall), 

Borås Stad 

o Rättighetsanalys – Prövning av beslutets påverkan på ett jämlikt Borås 

(presentation), Borås Stad 

 

 Kulturnämnden 

o Borås Stads Kulturprogram – Kultur för alla 2020-2023 med framåtblick, 

Kulturnämnden, 2020-06-08 

o Ung i Borås, Borås stad, 2021 

o Borås Stads Skolbiblioteksprogram, Kulturnämnden, 2021-04-19 

o Svar på motion: Menssäkra Borås, Kulturnämnden, 2021-06-07 

o Tertial 2 2021 Kulturnämnden, Kulturnämnden  

o Verksamhetsplan Borås Konstmuseum 2021, Kulturförvaltningen, 2020-10-26 
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o Verksamhetsplan 2021 De kulturhistoriska museerna – Textilmuseet och Borås 

museum  

o Verksamhetsplan Stadsteatern  

o Information gällande Barnkonventionen, Borås stad, 2019-11-20 

 

 Lokalförsörjningsnämnden 

o Budget 2021:2 Lokalförsörjningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden 

o Årsredovisning 2020 Lokalförsörjningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden 

o Tertial 1 2021 Lokalförsörjningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden 

o Tertial 2 2021 Lokalförsörjningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden  

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Kommunfullmäktige, 2020-01-23  

o Borås Stads riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av förskola, 

Förskolenämnden, 2018-11-29 

o Borås Stads Riktlinjer för ny- och ombyggnation av grundskolor, 

Grundskolenämnden, 2019-06-13 

o Rutin, Byggavdelningen, 2021-09-10 

o Besök av Mänskliga rättighetsstrateg Emma Lingefelt och Ulrik Nilsson, 

Lokalförsörjningsnämnden, 2021-09-21 

o Barnrättschecklista Kristinegården, Borås Stad, 2020-08-20 

o Egenkontroll – Förstudie, Lokalförsörjningsförvaltningen, 2021 

o Barns rättigheter, Borås Stads intranät 

o Lupp 2017 avslutande rapportering av handlingsplaner, Stadsledningskansliet, 

2021-08-30 

o Ung i Borås, Borås stad, 2021 

o Välfärdsbokslutet 2020 – En jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås, 

Borås Stad, 2021 

o Tillgängliga och användbara miljöer – Riktlinjer och standarder för fysisk 

tillgänglighet, Västra Götalandsregionen, 2018   

o Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets 

rättigheter, Regeringskansliet, 2019-10 

 

 Miljö- och konsumentnämnden 

o Budget 2021:2 Miljö- och konsumentnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 

o Årsredovisning 2020 Miljö- och konsumentnämnden, Miljö- och 

konsumentnämnden  

o Tertial 1 2021 Miljö- och konsumentnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 

o Tertial 2 Miljö- och konsumentnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 

o Revisionsrapport, Miljödiplom Svensk Miljöbas, 2021-06-04 

o Miljöhandbok Miljöförvaltningen Borås Stad 2021, Miljöförvaltningen, 2021-05-

24 

o Uppföljning intern kontroll -  2020 (Miljö- och konsumentnämnden), Miljö- och 

konsumentnämnden 

o Barnkonsekvensanalys, checklista 

o Utbildning 2011 Barnkonsekvensanalys  

o Barnkonventionen, Stadskansliet Kvalitet och Utveckling, 2011 
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o Tjänsteskrivelse, Miljö- och konsumentnämnden 

o Lupp- Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017, Miljö- och 

konsumentnämnden, 2018-11-27 

o Redovisning åtgärder Ungdomspolitisk plan, 2017 Miljöförvaltningen, 2017 

o Yttrande över Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020–2023, Miljö- och 

konsumentnämnden, 2019-10-08 

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Miljö- och konsumentnämnden, 2014-

08-22 

o Miljöstrategiska avdelningen Miljöförvaltningen Borås Stad – barn och 

ungdomsperspektiv, 2021-11-18 

o Rutin: Hantering av inkomna ärenden vid kö, Miljö- och konsumentnämnden, 

2021-05-04 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

o Budget 2021:2 Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-12-17 

o Årsredovisning 2020 Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-02-24 

o Tertial 1 2021 Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-05-27 

o Tertial 2 2021 Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-09-16 

o Borås Stads Miljömål, Kommunfullmäktige, 2018-02-22 

o Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl., Kronängsparken, Borås Stad, Borås 

stad, 2019-10-14 

o Mall-5860 Planbeskrivningsmall (alla skeden)  

o Planbeskedsberedning/Markanvisningsberedning instruktion 

o Kommunikation detaljplaner, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-04-21 

 

 Social omsorgsnämnden 

o Borås Stads Handlingsplan 2017 för ett tillgängligt samhälle, 

Kommunfullmäktige 

o Borås Stads Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle, 

Kommunfullmäktige, 2018 

o Beslut – Tillsyn Brotorp, Sociala omsorgsnämnden, 2021-06-12 

o Våga fråga – Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck, 

Arbetslivsförvaltningen & Centrum för kunskap och säkerhet  

o Beslut – Tillsyn Brotorp återredovisning, Sociala omsorgsnämnden, 2021-09-06 

o Beslut – Tillsyn av Brotorp, Sociala omsorgsnämnden, 2021-06-17 

o Slutrapport av händelseanalys på Brotorpsvägen 3, 2021-03-15 

o Barnkonsekvensanalys, Sociala omsorgsnämnden, 2021-04-26 

o Följebrev till brukare vid beslut om korttidstillsyn, Sociala omsorgsnämnden 

o Frågor för utredning om korttidsvistelse enligt 9 § 6 p LSS, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2020-11-13 

o Säkerställa att ansökan är giltig, Sociala omsorgsförvaltningen, 2021-02-25 

o Planera och genomföra möte med brukare, Sociala omsorgsförvaltningen, 2020-

12-10 

o Bedöma personkretstillhörigheter enligt 1 § LSS, Sociala omsorgsförvaltningen, 

2021-02-25 
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o Sammanställa beslutsunderlag som gäller insats enligt LSS, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2018-06-28 

o Bedöma rätten till insats LSS – goda levnadsvillkor, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2019-08-12  

o Bedöma behov av korttidsvistelse enligt 9 § 6 p LSS, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2020-11-27 

o Bedöma behov av korttidstillsyn enligt 9 § 7 p LSS, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2021-06-21 

o Följa upp insatser LSS, Sociala omsorgsförvaltningen, 2019-08-15 

o Kommunicera beslutsunderlagen, Sociala omsorgsförvaltningen, 2020-01-30 

o Skicka beställning om insatser enligt LSS, Sociala omsorgsförvaltningen, 2020-

11-27 

o Avsluta insats och ärende, Sociala omsorgsförvaltningen, 2020-12-07 

o Följebrev till brukare vid beslut om korttidsvistelse, Sociala 

omsorgsförvaltningen, 2021-04-16 

o Frågor för utredning om korttidstillsyn enligt 9 § 7 p LSS 

o Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse Sociala omsorgsförvaltningen 2020 

o Beslut – anmälan enligt lex Sarah, Sociala omsorgsnämnden, 2021-06-09 

o Verksamhetsgranskning på bostad med särskild service för barn eller ungdomar 

enligt LSS, Brotorpsgatan 3, Sociala omsorgsnämnden, 2021-04-12 

o Tertial 2 2021 Sociala omsorgsnämnden  

o Budget 2021:2 Sociala omsorgsnämnden 

o Handledarutbildning Barnkonventionen, En kommun fri från våld 

o Inflytandetrappan- inflytande på olika nivåer  

o Information om Barnkonsekvensanalys, LSS-handläggarna 

o Handlingsplan för nyanställdas introduktion, SOF Funktionsverksamheten, 2018-

12 

o Redovisning till IVO gällande beslut Dnr 3.5.1-09431/2021-10, Sociala 

omsorgsnämnden, 2021-07-07 

o Årsredovisning 2020 Sociala omsorgsnämnden 

o Åtgärder Brotorp, 2021  

 

 Service nämnden 

o Budget 2021:2 Servicenämnden, Servicenämnden, 2020-12-17 

o Tertial 2 2021 Servicenämnden, Servicenämnden, 2021-09-22 

o Reglemente för Servicenämnden, Kommunfullmäktige, 2019-06-19 

 

 Tekniska nämnden 

o Budget 2021:2 Tekniska nämnden 

o Årsredovisning 2020 Tekniska nämnden 

o Tertial 2 2021 Tekniska nämnden  

o Borås Stads Ungdomspolitiska program, Kommunfullmäktige, 2020-01-23  

o Visionen om framtidens Borås, Kommunfullmäktige, 2021-09-23 

o Intranätet Barnkonsekvensanalys och Barnrättschecklista 
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o Mall för Barnkonsekvensanalys - prövning av barnets bästa, Borås Stad, 2020-

03-25 

o Barnrättschecklista, Borås Stad, 2020-03-25 

o Intranätet- Artikel 2 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Artikel 3 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Artikel 6 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Artikel 12 i Barnkonventionen  

o Intranätet- Artikel 42 i Barnkonventionen 

o Intranätet- Barnkonventionen som lag 

o Intranätet- Barns rättigheter 

o Intranätet- Kunskapshöjning  

o Reglemente för Tekniska nämnden, Kommunfullmäktige, 2021-03-18 

 

 Överförmyndarnämnden 

o Budget 2021:2 Överförmyndarnämnden 

o Tertial 1 2021 Överförmyndarnämnden 

o Tertial 2 2021 Överförmyndarnämnden 
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Bilaga 2. Förteckning av utbildningsinsatser 
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av ett informationsblad med rubriken 

”information om webbutbildningar i barnkonventionen – Borås stads utbildningar i 

barnkonventionen”. I informationsbladet lämnas information om aktuella utbildningar. 

 

 Barnkonventionens grunder: Stadsledningskansliet har tagit fram en anpassad 

webbutbildning för medarbetare i barns rättigheter. Utbildningen bygger på SKR:s 

och Västra Götalandsregionens webbutbildning men en anpassning har gjorts till 

Borås Stads verksamhet. I utbildningen ingår barnkonventionens grundläggande 

artiklar, hur rättigheterna kan tillämpas samt dialogmaterial med vardagliga exempel 

som medarbetare i en kommun kan stöta på. Utbildningen är framtagen av 

ungdomsstrategen, som också finns som stöd i frågorna för Borås Stads räkning. 

 

 Utbildning i rättighetsanalys för förtroendevalda och handläggare: För att 

säkerställa att beslut inte kränker de mänskliga rättigheterna har Borås Stad tagit 

fram en rättighetsanalys vid ärendehantering. Utbildningen riktar sig till 

beslutsfattare och handlar om hur man säkerställer de sociala perspektiven inför 

beslut, däribland barnperspektivet. Förtroendevalda och handläggare erbjöds att 

delta i workshop i syfte att lära sig att använda rättighetsanalysen.  

 

 Barnkonventionens grunder - Västra Götalandsregionens utbildning: En 

webbutbildning som består av sju delar med olika fokus, bland annat 

barnkonventionens grundläggande artiklar, olika perspektiv och hur rättigheterna 

kan tillämpas. Utbildningen är framtagen av SKR och Västra Götalandsregionen. 

Utbildningen lämpar sig för alla som arbetar med barnrättsfrågor i kommuner. 

 

 Barnombudsmannens utbildning kring barnkonventionen: Barnombudsmannen har 

tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om 

barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till de som arbetar med att 

genomföra barnkonventionen i bland annat kommuner.  

 

På Borås stads intranät finns information om följande utbildningar: 

 Webbaserad utbildning i barnkonventionen: I materialet framgår det att det för 

tillfället erbjuds en webbutbildning istället för de fysiska utbildningar som funnits 

tidigare.  

 

 Webbaserad kurs om hållbart barnrättsarbete: Myndigheten för delaktighet (MDF) 

har tagit fram en webbkurs om hållbart barnrättsarbete för att inkludera fler. 
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Bilaga 3. Sammanställda iakttagelser per revisionsfråga per nämnd 
 

 Vilka åtgärder har Kommunstyrelsen och berörda nämnder genomfört med anledning 

av att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020? 

 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Ingen stadenövergripande policy eller 

liknande. Eftersom det rör sig om 

lagstiftning anses ingen ytterligare 

styrning från staden centralt behövas. 

 

• Information om BK på intranät. 

• Förslag för barnkonsekvensanalys (BKA) 

framtagen av SLK. 

• Förslag på checklista för barnrätt 

framtagen av SKL. 

• Handledarutbildning om BKA erbjuden 

till stadens förvaltningar. 

• E-learning/utbildningsplattform om BK 

på intranätet. 

• Arrangerat möten med statsjuristen där 

förvaltningar bjudits in att ställa frågor 

maa barnkonventionen (BK). 

Arbetslivsnämnden 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Reviderat stödmaterial såsom rutiner. 

Förskolenämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomgång av verksamhet utifrån BK 

som resulterade i slutsats att befintligt 

systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är 

tillräckligt. 

• Har checklistor och BKA. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Barnrättsfrågorna anses vara en del av 

nämndens grunduppdrag tillika 

styrning. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

Grundskolenämnden 
 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Barnrättsfrågorna anses vara en del av 

nämndens grunduppdrag tillika 

styrning. 

• Ordinarie arbetssätt/styrning anses vara 

tillräckligt för att säkerställa barns 

rättigheter. 

• Ändrat rutiner avseende elevers 

övergångar mellan skolor för att säkra 

BK. 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomfört utbildningsinsatser. 

 

Kulturnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

 

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Påbörjat visst arbete inom bibliotek och 

kulturskolan för att implementera BK. 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Barnperspektivet anses omhändertas i 

befintlig verksamhet/styrning samt 

genom beställande nämnders 

kravspecifikationer. 
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• Förvaltningen uppges ha arbetat med 

barnrättsfrågor innan BK blev lag och 

har inte vidtagit några åtgärder iom 

ikraftträdandet. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• I tjänsteskrivelser till nämnd finns rubrik 

om social dimension under vilken 

barnrättsperspektivet bör analyseras. 

• Inte genomfört utbildningsinsatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Bjudit in tjänsteperson från SLK till APT 

för information om BK. 

Social omsorgsnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomfört utbildningsinsatser. 

 

Servicenämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet. 

• HR-funktion har genomgått 

utbildningsinsatser om BK. 

• Beställande verksamheter anses vara de 

som ska säkerställa BK i sina 

kravspecifikationer då Service endast 

uppges vara utförare. 

Tekniska nämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomfört utbildningsinsatser. 

• Viss information om samverkansmöten 

om BK. 

Överförmyndarnämnden 
 

• Inga politiska beslut/åtgärder maa 

ikraftträdandet.  

• Genomfört utbildningsinsatser. 

 

 

 

 Hur beaktas barnrättsperspektivet och barnkonventionen i centrala styrdokument? 

 Finns ändamålsenlig styrning inom området som säkerställer följsamhet mot 

lagstiftningens krav? 

 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Målbilden Socialt hållbart Borås har ett 

delmål om ”en god start i livet och 

goda uppväxtvillkor” omfattar tidiga 

insatser i barns liv. Effektmål för 

målområdet finns. BK eller barnrätt 

omnämns däremot inte explicit i 

Socialt hållbart Borås.  

• Ungdomspolitiskt program för 

barn/unga i åldrarna 13-25 år. 

• Ingen motsvarande styrning/program 

för barn under 12 år. 

• I stadens budget för 2021 framgår att 

arbetet med att stärka barn och ungas 

rättigheter fortsätter genom att BKA 

och checklista fortsätts att 

implementeras och spridas.  

• I budget framgår också att Lupp-

resultat (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) 2020 kommer att 

spridas till berörda nämnder, 

förvaltningar och civilsamhällets 

• Information på intranät om BK. 

• Förslag för barnkonsekvensanalys 

(BKA) framtagen av SLK. 

• Förslag på checklista för barnrätt 

framtagen av SKL. 

• Tjänstepersoner efterfrågar större 

central ledning och stöd mot en staden-

gemensam målbild för BK, även om barn 

och ungas rättigheter och livsvillkor 

återfinns inom delmålet om ”en god 

start i livet och goda uppväxtvillkor” i ett 

Socialt hållbart Borås. 

• Tjänstepersoner upplever svårigheter i 

att få legitimitet i sina uppdrag 

avseende barnrättsrelaterade frågor då 

det saknas politisk styrning avseende BK 

i staden. 

• Tjänstepersoner pekar på utvecklings-

möjligheter vad gäller möjlighet till att 

bidra i form av stöd (och inte 
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organisationer för att öka kunskap om 

ungas livsvillkor. Nya handlingsplaner 

för Lupp kommer även att upprättas.  

• I budget framgår även att stadens 

upphandling ska omfatta BK. 

• I KS årsredovisning för 2021 framgår 

att stadens organisation behöver 

fortsatt stöd i att utveckla MR-arbete 

där det barnrättsliga arbetet ingår. 

nödvändigtvis styrning) till syster-

förvaltningarna. 

• Tjänstepersoner lyfter även tid som en 

knapp resurs för att kunna 

vidareutveckla arbetet med BK.  

• Det finns inga obligatoriska kontroll-

punkter vad gäller beaktande av BK eller 

barnets bästa i staden.   

• Erbjudna utbildningsinsatser ses som ett 

första steg i att medvetandegöra 

stadens nämnder och förvaltningar om 

BK.  

Arbetslivsnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Enhetsspecifika rutiner; exempelvis 

tillämpning av barnrättsperspektiv inom 

försörjningsstöd och samverkan med 

skola. 

Förskolenämnden 
 

• Av rutin framgår att beslut av 

Förskolenämnden kan beröra barn i 

förskolan direkt eller indirekt. I dessa 

ärenden ska barnets bästa alltid 

beaktas och dokumenteras. 

 

• Genomgång av verksamhet utifrån BK 

som resulterade i slutsats att befintligt 

systematiskt kvalitetsarbete (SKA) är 

tillräckligt. 

• BKA ska användas vid större 

utredningar eller myndighetsbeslut som 

direkt eller indirekt rör barn.  

• Rutin för barns rättigheter och barns 

bästa med utgångspunkt från BK, 

stadens BKA och barnrättschecklista. 

• Tjänstepersoner efterfrågar mer 

centralt stöd i hur staden ska säkerställa 

ändamålsenlig styrning för BK som 

helhet. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Nämnden beslutar om stadens 

Välfärdsbokslut, som därefter går till 

KS och KF. 

• Nämnden ansvarar för att revidera 

KF:s program för föräldraskapsstöd 

som ska främja barns rättigheter 

utifrån barnkonventionen och 

program för öppen 

ungdomsverksamhet. 

 

• KF:s program för föräldraskapsstöd som 

ska främja barns rättigheter utifrån 

barnkonventionen och program för 

öppen ungdomsverksamhet. 

• KF:s ungdomspolitiska program uppges 

vara ett viktigt styrdokument för 

förvaltningens verksamhet. KS ansvarar 

för uppföljning och revidering. 

• Välfärdsbokslutet uppges vara ett 

viktigt styrdokument för förvaltningen i 

sin planering och styrning av 

verksamheter gentemot barn och unga. 

Förvaltningen är ansvarig i staden för 

arbetet med välfärdsbokslutet. 

Grundskolenämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Många rutiner kopplat till barn-

perspektivet i utredningsförfarandet. 

Exempel elevhälsopersonalens 

intervjuguide, rutin ansvarsfördelning 

vid elevfrånvaro, rutin för att främja 

närvaro och förebygga frånvaro. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Ordinarie arbetssätt/styrning anses 

vara tillräckligt för att säkerställa barns 

rättigheter. 
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• Ändrat rutiner avseende elevers 

övergångar mellan skolor för att säkra 

BK. 

 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Många rutiner kopplat till 

barnperspektivet i 

utredningsförfarandet. Exempel 

barnsamtal vid utredning av familjehem, 

checklista våld mot eller av barn, 

grundbok i barns behov i centrum 

Arbetet utgår från Socialstyrelsens 

material Barns behov i centrum (BBIC). 

Kulturnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Påbörjat visst arbete inom bibliotek och 

kulturskolan för att implementera BK. 

• Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

• Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Barnrättsperspektivet är inskrivet i 

byggprocessen genom att det i 

egenkontroll för förstudie finns 

kontrollmoment avseende 

barnperspektivet. 

• Övriga ansvariga verksamhetsnämnder 

som är beställare uppges vara ansvariga 

för att beakta barnrättsperspektivet.  

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • I tjänsteskrivelser till nämnd finns rubrik 

om social dimension under vilken 

barnrättsperspektivet bör analyseras. 

• Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

• Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

Social omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Inflytandetrappa, information om 

barnkonsekvensanalys i samband med 

LSS-ansökan, egen BKA, SOF- Frågor 

för utredning om korttidsvistelse/tillsyn 

LSS, SOF planera och genomföra möte 

med brukare, rutin för att bedöma 

behov av korttidsvistelse/tillsyn. 

Servicenämnden 
 

• Inga iakttagelser. 

 

• Beställande verksamheter anses vara de 

som ska säkerställa BK i sina 

kravspecifikationer då Service endast 

uppges vara utförare. 

• Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

• Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

Tekniska nämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 
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• Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

Överförmyndarnämnden 
 

• Inga iakttagelser. • Inga iakttagelser om särskild styrning 

avseende BK. 

• Inga iakttagelser om hur BK beaktas i 

centrala styrdokument. 

• I vissa fall konflikt/oförenlighet mellan 

BK och andra lagar som styr 

myndighetsutövningen.  

 

 

 Hur beaktas barnkonventionen och barnets bästa i Borås Stads arbets- och 

beslutsprocesser? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Målbilden Socialt hållbart Borås har ett 

delmål om ”en god start i livet och 

goda uppväxtvillkor” omfattar tidiga 

insatser i barns liv. Effektmål för 

målområdet finns. BK eller barnrätt 

omnämns däremot inte explicit i 

Socialt hållbart Borås.  

• Ungdomspolitiskt program för 

barn/unga i åldrarna 13-25 år. 

• Ingen motsvarande styrning/program 

för barn under 12 år. 

• Centralt placerad tjänsteperson 

(ungdomsstrateg) på SLK (tidigare FoF) 

• Förslag för barnkonsekvensanalys 

(BKA) framtagen av SLK 

• Förslag på checklista för barnrätt 

framtagen av SKL 

• Arbetsgrupper av tjänstemän på olika 

nivåer inom staden arbetar med 

delmålet om ”god start i livet och goda 

uppväxtvillkor” 

• Lokala nätverk av tjänstepersoner som 

arbetar med barn och unga kopplat till 

olika geografiska områden 

• Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

 

Arbetslivsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknas kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Det finns enhetsspecifika rutiner; 

exempelvis tillämpning av 

barnrättsperspektiv inom 

försörjningsstöd och samverkan med 

skola   

Förskolenämnden 
 

• Av rutin framgår att beslut av 

Förskolenämnden kan beröra barn i 

förskolan direkt eller indirekt. I dessa 

ärenden ska barnets bästa alltid 

beaktas och dokumenteras. 

 

• BKA ska användas vid större 

utredningar eller myndighetsbeslut som 

direkt eller indirekt rör barn.  

• Rutin för arbete med barns rättigheter 

och prövning av barnets bästa 

framtagen i september 2020 utifrån 

stadens BKA och checklista. 

• Verksamhetsutvecklare med ansvar för 

barns utveckling. 

• Barnrättsperspektiv tas upp på 

förvaltningsledningens möten. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Program för föräldrastöd antaget av 

KF som nämnden ansvara för att 

revidera och följa upp. Programmet 

• Stadens välfärdsbokslut som utgår från 

Agenda 2030-målen ligger till grund för 

planering av verksamheten. Statistiskt 
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utgår från barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet. 

 

underlag för målgruppen barn och unga 

presenteras för olika områden i 

bokslutet.  

• Förvaltningen deltar i nätverksgrupper 

med andra systerförvaltningar i staden 

avseende barn och unga som syftar till 

att säkerställa trygghet och goda 

uppväxtvillkor för dessa målgrupper. 

• Tjänstepersoner välkomnar de inrättade 

ungdomsstrategiska funktionerna på 

SLK.  

• Saknar kontrollpunkt/mall i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet. 

Utvecklingsarbete för detta uppges 

pågå. 

• Tjänstepersoner lyfter utmaningar i att 

kvalitetssäkra arbetet med BK inom 

förvaltningen.  

• Tjänstepersoner efterfrågar mer 

centralt stöd och enhetlighet i hur Borås 

ska arbeta med BK. Detta i syfte att 

undvika att varje förvaltning ”uppfinner 

hjulet” själva.  

Grundskolenämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Delar av barnkonventionen är sedan 

tidigare del av skollagen  

• Rutiner som på olika sätt rör olika delar 

i utrednings- och uppföljningsarbete 

kring barn och unga 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Ordinarie arbetssätt/styrning anses 

vara tillräckligt för att säkerställa barns 

rättigheter. 

• Samverkan med IFO uppges vara en 

viktig samarbetspartner vad gäller barn 

och unga. 

• Förvaltningen deltar i nätverksgrupper 

med andra systerförvaltningar i staden 

avseende Socialt hållbart Borås.  

• Ingen centralt utsedd tjänsteperson 

med ansvar för barnrättsfrågor 

eftersom det perspektivet uppges 

genomsyra hela verksamheten 

• Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet, men detta 

uppges omhändertas ändå genom att 

elevperspektivet alltid beaktas. 

• Tjänstepersoner efterlyser bättre 

samverkan med sjukvården, särskilt 

avseende psykisk ohälsa.  
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Individ och familj-
omsorgsnämnden 

 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Delar av barnkonventionen sedan 

tidigare införlivad i socialtjänstlagen och 

ingår därmed i befintliga i processer 

• Arbetet utgår från Socialstyrelsens 

material Barns behov i centrum (BBIC) 

• Rutiner som på olika sätt rör olika delar 

i utrednings- och uppföljningsarbete 

kring barn och unga 

• Har beslutat om ”Program för stärkt 

barn och ungdomsvård” samt 

tillhörande ”Handlingsplan” som 

inbegriper BK 

Kulturnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen, men en 

funktion med ansvar för målgruppen 

barn i förvaltningens kulturgrupp 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Barnrättsperspektivet är inskrivet i 

byggprocessen genom att det i 

egenkontroll för förstudie finns 

kontrollmoment avseende 

barnperspektivet. 

• Tjänsteperson med ansvar för 

tillgänglighetsfrågor ansvara även för 

att stödja verksamheten och granska 

projekt i frågor kopplade till BK. Även 

förvaltningens 17 förvaltare har ansvar 

för BK-frågor i sina projekt. 

• Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Inga iakttagelser • I förvaltningens mall för tjänste-

skrivelse står det att myndigheter så 

långt som möjligt ska ha försäkrat sig 

om att barnets bästa kommer med och 

redovisas i beslutsprocessen.  

• Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

 

Social omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts- och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Delar av barnkonventionen sedan 

tidigare införlivad i aktuell lagstiftning 

och ingår därmed i befintliga i processer 
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• Rutiner som på olika sätt rör olika delar 

i utrednings- och uppföljningsarbete 

kring barn och unga 

• Rutiner som på olika sätt rör olika delar 

i utrednings- och uppföljningsarbete 

kring barn och unga 

Servicenämnden 
 

• Inga iakttagelser 

 

• Beställande verksamheter anses vara de 

som ska säkerställa BK i sina 

kravspecifikationer då Service endast 

uppges vara utförare 

• Saknar kontrollpunkt i besluts och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

Tekniska nämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

Överförmyndarnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Saknar kontrollpunkt i besluts och 

tjänsteskrivelser för att säkerställa 

barnrättsperspektivet 

• Ingen strategiskt placerad funktion med 

ansvar för BK i förvaltningen. 

 

 

 Finns former för dialog och inflytande för barn och ungdomar i Borås Stads 

beslutsprocesser? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Inga iakttagelser  • ”Unga kommunutvecklare” 

(feriepraktikanter) arbetar med en 

ungdomsfråga som förvaltningen vill få 

belyst av unga.  

• Hackaton - politiker och unga träffas på 

skolgårdar och diskuterar frågor som 

unga önskar.  

• Vissa remisser går ut till elevråd. 

• Lupp-resultat (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) används i för att öka 

kunskap om ungas livsvillkor.  

Arbetslivsnämnden 
 

• Inga iakttagelser 

 
 

• Har inga systematiska former för att 

inhämta barns åsikter  

Förskolenämnden 
 

 
• Inga iakttagelser 

 
 

• Ingår i läroplanen för förskolan att barn 

och unga ska ha inflytande över sin 

vardag: samlingar, möten, 

demokratiska forum (elevråd). 

• Vissa förskolor arbetar med barns 

inflytande och delaktighet som särskilt 

utvecklingsområde i verksamheten  

• Kvalitet och utveckling erbjuder särskild 

utbildning i barns delaktighet. 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Inga iakttagelser • Inom den öppna ungdomsverksamheten 

tillvaratas barns åsikter på ett 

systematiskt sätt genom olika metoder 

och verktyg.  

• Enkätundersökningar görs nationellt 

inom paraplynätverket KEKS. 

• Genomför ibland workshops inför 

förändringar och gruppsamtal med barn 

och unga i flera verksamheter, däribland 

fritidsgårdar. 

Grundskolenämnden 
 

• Inga iakttagelser • I enskilda samtal, i olika former av råd 

(exempelvis klassråd, barnråd, 

måltidsråd och motsvarande. Elevers 

åsikter inhämtas i förekommande fall 

även vid förslag om omorganisation.  

Enkäter genomförs regelbundet.  

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Nämnden får förvaltningens 

kvalitetsrapport årligen, i vilken alla 

rektorer gör kvalitetsbedömningar 

avseende verksamheten för barn och 

unga där utvecklingsområden fångas. 

• Utvecklingsplan för bildningsstaden 

Borås där eleven ska vara delaktig i och 

ha inflytande över sin inlärningsprocess. 

Planen gäller från 2015–2021. 

• Barn hörs alltid inför myndighetsbeslut 

avseende placering i skola/avstämning 

från skola.  

• Förvaltningen har forum i form av 

enkäter och elevråd som fångar 

elevernas åsikter 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • I patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse 2020 samt 

intervjuer redovisas olika sätt för barns 

inflytande, exempelvis app, 

Västernorrlandsmodellen (en kvalitativ 

intervjuform som syftar till att öka 

begriplighet, hanterbarhet och 

förutsägbarhet för barnet), deltagande i 

Socialstyrelsens projekt (systematisk 

uppföljning av BBiC-variablerna 2018). 

Det finns en struktur med uttag av data, 

analys och förbättringsarbete utifrån 

uppföljningen som genomförts under 

2020, upprättande av 

genomförandeplaner. 

Kulturnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på inhämtande av 

barns delaktighet och inflytande 

• Politiskt beslut på att minst hälften av 

förvaltningens arbete ska riktas mot 

barn 

• Inhämtar barns önskemål angående 

planerad barnkulturfestival. 

• Elevkår på konstskolan 

• Kulturprogrammet har fokus på barn 

och ungas delaktighet 

• Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser  • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Inga iakttagelser  • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Inga iakttagelser  • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav. 

• Har fört dialog med barn i samband med 

invigning av nyrenoverade lekplatser. 

Social omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser • Utgångspunkten är att prata med barnet 

i ärenden men vårdnadshavare måste ge 

samtycke. Årlig brukarenkät. Barn 

erbjuds delta i framtagandet av 

genomförandeplan 

Servicenämnden 
 

•  • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

Tekniska nämnden 
 

•  • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

• Viss dialog med barn om deras syn på 

utformning av lekplats 

Överförmyndarnämnden 
 

•  • Har inga systematiska former för att 

inhämta barnens åsikter utifrån BKs 

krav 

• Vid beslut som rör ensamkommande 

barn och ärenden med grund i 

föräldrabalken. 

 

 

 Genomförs tillräckliga analyser med utgångspunkt i barnkonventionen och 

barnrättsperspektivet vid beslut som direkt eller indirekt berör barn och ungdomar? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• BKA och tillhörande checklista för 

barnrättsperspektiv framtagen för 

staden centralt. 

• BKA håller på att inkorporeras i en 

övergripande rättighetsanalys som SLK 

tagit fram.  

• Inga krav på att nämnder/förvaltning 

ska använda BKA/Checklista.  

• Använder inte BKA i egna verksamheten 

Arbetslivsnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA i beslut av 

övergripande karaktär.  

Förskolenämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder BKA i verksamheten 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Anger att icke-dokumenterad analys för 

barn görs i gängse verksamhet, men inte 

genom en mall för BKA. 

Grundskolenämnden 
 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

• Använder inte BKA i beslut av 

övergripande karaktär. 
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Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Anger att analys för barn görs i gängse 

verksamhet, men inte genom en BKA. 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

•  

• Använder inte BKA i beslut av 

övergripande karaktär. 

Kulturnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Inget systematiskt användande av BKA i 

förvaltningen, men Kulturskolan uppges 

använda BKA i viss utsträckning 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA, men 

barnperspektivet beaktas i egenkontroll 

för förstudie i byggprocess 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA, men i 

förvaltningens mall för tjänsteskrivelse 

står det att myndigheter så långt som 

möjligt ska ha försäkrat sig om att 

barnets bästa kommer med och 

redovisas i beslutsprocessen.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA 

Social omsorgsnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

• Använder inte BKA i beslut av 

övergripande karaktär. 

Servicenämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA 

Tekniska nämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA 

Överförmyndarnämnden 
 

• Inget politiskt beslut på att 

BKA/checklista ska användas. 

 

• Använder inte BKA 

 

 

 Har Borås Stad genomfört kompetenshöjande insatser till förtroendevalda och 

tjänstepersoner som avser barnkonventionen, barnrättsperspektivet och dess 

tillämpning? 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Grundutbildningen i BK uppges varit 

frivillig för medarbetare som ansåg sig 

behöva delta.  

• Digital e-learningplattform för BK finns 

att tillgå på intranätet. 

Arbetslivsnämnden 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 
till politiken. 

• Har erbjudit utbildningar. 

• Barnrättsperspektivet finns med som en 

punkt i introduktionsprogram för 

nyanställda.  

Förskolenämnden 
 

• Nämnden har erbjudits att gå 

utbildning avseende BK och vissa 

ledamöter uppges ha deltagit i denna 

utbildning. 

• Utbildningar och information har 

delgivits rektorerna avseende 

förvaltningens arbete med rutinen för 

barns bästa.  
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• Förvaltningen har informerat 

nämnden om arbetet med BKA och 

checklistan.   

• Kompetensutveckling i BKA och hur 

beslut ska beredas med utgångspunkt 

från BKA. 

• BK uppges vara ett prioriterat område 

och verksamheterna kan efterfråga 

(vidare)utbildning. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Nämnden har fått information om vilka 

utbildningar som finns och grund-

läggande information om vad BK 

innebär.  

• Förvaltningen rekommenderar sina 

medarbetare att gå utbildningar kopplat 

till BK, bl.a. från Barnombudsmannen 

och VGR. 

• Det uppges finnas mycket kompetens 

inom förvaltningen om BK sen innan BK 

blev lag. 

Grundskolenämnden 
 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 
till politiken. 

• Har erbjudit utbildningar till exempelvis 

rektorer. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Vissa medarbetare har fått vidare-

utbildning om BK från SLK. 

 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 
till politiken. 

• Har erbjudit utbildningar. 

Kulturnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Några medarbetare på kulturskolan och 

biblioteket uppges gått utbildning om 

BK, men inte hela förvaltningen. 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Ansvarig medarbetare för 

tillgänglighetsfrågor har gått 

utbildningar på områden innan BK var 

lag för att säkra kompetens kring 

barnrättsperspektiv och 

tillgänglighetsperspektiv och stödja 

övriga berörda personer i förvaltningen. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Inga iakttagelser avseende utbildning till 

förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Utbildning om barnkonventionen 

erbjöds när BK blev lag. 

• Oklart huruvida löpande utbildningar 

genomförs.  

 

Social omsorgsnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 
till politiken. 

• Har erbjudit utbildningar. 

Servicenämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• HR-funktion uppges ha genomgått 

utbildningar kring BK. I övrigt inga 

förvaltningsövergripande 

utbildningstillfällen. 

Tekniska nämnden 
 

• Information till nämnden avseende BK. • Några medarbetare som berörs av BK-

frågor har deltagit vid utbildningstillfälle 

om BK. 

• I övrigt inga förvaltningsövergripande 

utbildningsinsatser. 

Överförmyndarnämnden 
 

• Inga iakttagelser avseende utbildning 

till politiken. 

• Några handläggare har på eget initiativ 

deltagit i utbildning om BK. 

• I övrigt inga förvaltningsövergripande 

utbildningsinsatser avseende BK. 
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 Hur följer Kommunstyrelsen och berörda nämnder utvecklingen av barn och 

ungdomars livsvillkor och livssituation? 

 Hur utvärderas och bedrivs uppsikt gällande Borås Stads arbete med 

barnkonventionen? 

 

Nämnd Politik Förvaltning 

Kommunstyrelsen 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. Viss uppföljning om mänskliga 

rättigheter däribland barnrätt. 

• Välfärdsbokslutet och tillhörande 

åtgärdsplaner uppges vara den 

huvudsakliga uppföljningen för barn 

och ungas livsvillkor. 

 

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

• LUPP och tillhörande åtgärdsplaner 

uppges vara den huvudsakliga 

uppföljningen för barn och ungas 

livsvillkor. 

 

Arbetslivsnämnden 

• I patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelse sker uppföljning av 

barnrättsgruppens arbete.  

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

Förskolenämnden 
 

• Ja. Viss uppföljning om arbetet med 

implementering av BK.  

• Nämnden har ingen särskild 

uppföljning av verksamhetens arbete 

med säkerställande av BK. Detta 

förklaras av att BK uppges vara 

integrerad i återrapportering utifrån 

årshjulet för systematiska kvalitets-

arbetet (SKA). 

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

• Det befintliga systematiska kvalitets-

arbetet (SKA), som styrs av ett årshjul, 

utgör grunden för att även följa BK:s 

krav inom verksamheten. 

• Enkäter till vårdnadshavare genomförs 

vartannat år innehållandes bl.a. frågor 

om barns delaktighet och inflytande i 

förskolan. 

• Välfärdsbokslutet utgör viktig grund för 

att följa och planera verksamheten. 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

• Följer förvaltningens verksamhet som 

omfattar barn i gängse uppföljning. 

• Nämnden beslutar om stadens 

Välfärdsbokslut, som därefter går till 

KS och KF. 

 

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

• Välfärdsbokslutet utgör viktig grund för 

att följa och planera verksamheten. 

• Genomfört uppföljning av exv. 

Föräldrastödsprogrammet. 

Grundskolenämnden 
 
 

• Ja. I exempelvis Kvalitetsrapport 

Värdegrund från juni 2021 redovisas 

förvaltningens arbete med framförallt 

barns delaktighet.  

• Uppföljning av delar av BK ingår som del 
av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

• Kvalitetsrapport som omfattar 

barnrättsperspektiv rapporteras till 

nämnden. 

• Välfärdsbokslut rapporteras till 

nämnden. 

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

• Kvalitetsrapporten omfattar 

barnrättsperspektivet. 

• Välfärdsbokslutet omnämns som en 

viktig del i uppföljning och planering av 

verksamhet. Detta avser till barn och 

ungas levnadsvillkor men inte explicit 

efterlevnad av BK. 

• Lupp-resultat (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) för att öka kunskap 

om ungas livsvillkor. Ingen explicit 

koppling till BK. 
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• Skolklimatsundersökning avseende 

kvalitet i undervisning, studiero och 

trygghet genomförs. Ingen explicit 

koppling till BK. 

Individ och familj-
omsorgsnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

Kulturnämnden 
 

• Ja. Viss uppföljning om arbetet med 

implementering av BK.  

 

• Ingen explicit uppföljning avseende BK. 

• Välfärdsbokslutet omnämns som en 

viktig del i uppföljning och planering av 

verksamhet, vilket har koppling till barn 

och ungas levnadsvillkor men inte 

explicit efterlevnad av BK. 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen särskild uppföljning avseende BK, 

men detta uppges följas upp i gängse 

arbetssätt för uppföljning. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

 

Social omsorgsnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

Servicenämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

 

Tekniska nämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

 

Överförmyndarnämnden 
 

• Ingen explicit uppföljning avseende 

BK. 

 

• Ingen uppföljning avseende BK. 

 

 

 


