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Missiv
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Samtliga nämnder i Borås Stad

Granskning av Borås Stads arbete  
med barnkonventionen 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. Granskningen har genom-
förts av EY. Granskningens syfte var att bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder vid-
tagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är ända-
målsenligt. Granskningen har riktat sig dels mot stadens övergripande arbete med barnkonventionen, 
dels mot kartläggning av hur barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighets-
utövning som rör barn och ungdomar. 

Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare inte har fått 
genomslagskraft i stadens verksamheter. Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i 
stadens styrdokument eller i arbets- och beslutsprocesser. Det saknas systematik vad gäller genomför-
ande av barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn på ett direkt eller indirekt sätt. På det stora 
hela saknas därutöver uppföljning av Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med barnkonven-
tionen. 

Granskningens kartläggning av hur barnkonventionen tillämpas vid viss myndighetutövning visar 
bl.a. att Grundskolenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämn-
den behöver säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens efterlev-
nad till barnkonventionen. Dessa nämnder behöver även säkerställa att barnkonsekvensanalyser 
genomförs och dokumenteras vid samtliga beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn. 
Grundskolenämnden behöver därutöver säkerställa en tillräcklig dokumentation av att barn kommer 
till tals i myndighetsutövningen. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen och granskade nämnder inte 
säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till resultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och nämnderna. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2022-05-31. 

Bill Johansson     Boris Preijde
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen
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