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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Granskning av Borås Stads 
arbete med barn konventionen
Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av Stadsrevisionen 
i Borås Stad genomfört en granskning av stadens arbete 
med barnkonventionen. Granskningens syfte har varit att 
bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder 
vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyl-
ler 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 
Kommun   styrelsen 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 ut-
sträckning 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 barnkonse-
kvensanalyser i samband med politiska beslut. På 
staden nivå finns en mall för barnkonsekvensana-
lyser 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 systema-
tiken 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 ing-
en uppsikt på området.

• Inom ramen för myndighetsutövning gentemot 
barn sker arbetet med barnkonventionen i huvud-
sak 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 barnkon-
ventionen.

Granskningen har resulterat i följande rekommendationer 
till Kommunstyrelsen och granskade nämnder. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

• Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till 
barnkonventionen i samtliga av stadens verksam-
heter.

• Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt 
av stadens arbete med efterlevnad av barnkonven-
tionen. 

Övriga granskade nämnder rekommenderas att: 

• Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barn-
konventionen, exempelvis genom att säkerställa 
att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtli-
ga 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.

Grundskolenämnden rekommenderas att:

• Säkerställa en tillräcklig dokumentation av att 
barn kommer till tals i myndighetsutövningen. 

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av myndighetsutövningens efterlevnad till barn-
konventionen. 

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs 
och dokumenteras vid samtliga beslut som på ett 
direkt eller indirekt vis berör barn.

Sociala omsorgsnämnden rekommenderas att:

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av barnkonventionens efterlevnad inom myndig-
hetsutövningen. 

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumen-
teras vid samtliga beslut som på ett direkt eller 
indirekt vis berör barn.

Individ- och familjeomsorgsnämnden rekommenderas att:  

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av att samtliga delar inom myndighetsutövningen 
efterlever barnkonventionen.

• Säkerställa att barnkonsekvensanalyser dokumen-
teras vid samtliga beslut som på ett direkt eller 
indirekt vis berör barn.
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