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§ 53 Dnr TEN 2022-001561.2.3.3 

Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i 
Borås Stad  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen från revisionsrapporten även om 
nämnden inte håller med om all kritik som framförs i rapporten. 

Tekniska nämnden planerar att vidta följande åtgärder:  

1. Barnkonsekvensanalyser vid nämndbeslut. 

2. Redovisning av arbetet med barnkonvention i återkommande uppföljningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads arbete med 
barnkonventionen. Tekniska nämnden behöver yttra sig över rapporten och 
ange planerade åtgärder mot bakgrund vad som nämns i rapporten.  

Syftet med granskningen har varit att ta reda på om staden har säkerställt att 
barnkonventionen uppfylls och om arbetet är ändamålsenligt. Sedan år 2020 är 
barnkonvention svensk lag och totalt innehåller konventionen 54 artiklar som 
ska efterlevas. Fyra av artiklarna utgör grundläggande principer som är 
vägledande i frågor som rör barn exempelvis Artikel 3 att barnets bästa ska 
beaktas vid alla beslut som rör barn.  

Tekniska förvaltningen har som en av 15 förvaltningar deltagit i granskningen 
både i form av att lämna dokumentation samt att en medarbetare på 
förvaltningen har deltagit på en intervju. Efter granskningen gör revisionen 
bedömningen att Kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har säkerställt en 
ändamålsenlig hantering av Barnkonvention. Några iakttagelser som 
Stadsrevisionen har gjort är att: 

- Det barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare har inte fått 
genomslag i stadens verksamheter. 

- Barnkonsekvensanalyser görs inte vid beslut som har en påverkan på barn 
trots att fullmäktigebeslut från 2011 som påtalar det. 

- Det saknas uppföljning av Kommunstyrelsen och nämnders arbete med 
barnkonventionen. 

Stadsrevisionen rekommenderar att nämnderna säkerställer en tillräcklig 
styrning kopplat till barnkonventionen. I konkret form handlar det om att göra 
barnkonsekvensanalyser i samtliga beslut som rör barn. Den andra 
rekommendationen är att nämnden ska tillse att det finns uppföljning 
beträffande efterlevnaden av barnkonventionen. 
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Tekniska nämndens synpunkter: 

Tekniska nämnden tar del av den information som framförs i 
revisionsrapporten om att det finns ett bristfälligt arbete med 
barnkonventionen i Borås Stad. Dock delar inte Tekniska nämnden till fullo 
kritiken om att det saknas ett ändamålsenligt arbete med att uppfylla 
barnkonventionen. I bilaga 3 beskrivs att Tekniska nämnden inte har genomfört 
några åtgärder med anledning av ikraftträdandet av barnkonventionen samt att 
det saknas en kontrollpunkt i tjänsteskrivelser och ansvarig person på 
förvaltningen för barnkonvention. Vad gäller den här kritiken menar nämnden 
att det finns ett arbete med barnkonvention som bedrivs av medarbetarna på 
Tekniska förvaltningen på delegation från Tekniska nämnden.  

Tekniska nämnden ska lämna planerade åtgärder till Stadsrevisionen utifrån 
revisionsrapporten. De åtgärder som Tekniska nämnden tänker vidta är att 
börja göra barnkonsekvensanalyser inför att nämnden fattar beslut om ärenden. 
Detta finns redan en mall i ärendehanteringssystemet Ciceron för att göra 
rättighetsanalyser och förhoppning är att kunna utgå från samma mall för 
barnkonsekvensanalyser. Vidare kommer Tekniska nämnden redovisa arbetet 
med barnkonventionen återkommande uppföljningar såsom delårsrapport och 
årsrapport. 

 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stad- Granskning av stadens arbete med barnkonventionen 2022-03-
04 

2. Missiv 2022-03-04 

3. Rapportsammandrag- Granskning av barnkonventionen 2022-03-04 
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Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i 

Borås Stad  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden noterar informationen från revisionsrapporten även om 

nämnden inte håller med om alla kritik som framförs i rapporten. 

Tekniska nämnden planerar att vidta att följande åtgärder:  

1. Barnkonsekvensanalyser vid nämndbeslut. 

2. Redovisning av arbetet med barnkonvention i återkommande 

uppföljningar.  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads arbete med 

barnkonventionen. Tekniska nämnden behöver yttra sig över rapporten och 

ange planerade åtgärder mot bakgrund vad som nämns i rapporten.  

Syftet med granskningen har varit att ta reda på om staden har säkerställt att 

barnkonventionen uppfylls och om arbetet är ändamålsenligt. Sedan år 2020 är 

barnkonvention svensk lag och totalt innehåller konventionen 54 artiklar som 

ska efterlevas. Fyra av artiklarna utgör grundläggande principer som är 

vägledande i frågor som rör barn exempelvis Artikel 3 att barnets bästa ska 

beaktas vid alla beslut som rör barn.  

Tekniska förvaltningen har som en av 15 förvaltningar deltagit i granskningen 

både i form av att lämna dokumentation samt att en medarbetare på 

förvaltningen har deltagit på en intervju. Efter granskningen gör revisionen 

bedömningen att Kommunstyrelsen och övriga nämnder inte har säkerställt en 

ändamålsenlig hantering av Barnkonvention. Några iakttagelser som 

Stadsrevisionen har gjort är att: 

- Det barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare har 

inte fått genomslag i stadens verksamheter. 

- Barnkonsekvensanalyser görs inte vid beslut som har en påverkan på 

barn trots att fullmäktigebeslut från 2011 som påtalar det. 

- Det saknas uppföljning av Kommunstyrelsen och nämnders arbete med 

barnkonventionen. 
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Stadsrevisionen rekommenderar att nämnderna säkerställer en tillräcklig 

styrning kopplat till barnkonventionen. I konkret form handlar det om att göra 

barnkonsekvensanalyser i samtliga beslut som rör barn. Den andra 

rekommendationen är att nämnden ska tillse att det finns uppföljning 

beträffande efterlevnaden av barnkonventionen. 

Tekniska nämndens synpunkter 

Tekniska nämnden tar del av den information som framförs i 

revisionsrapporten om att det finns ett bristfälligt arbete med 

barnkonventionen i Borås Stad. Dock delar inte Tekniska nämnden till fullo 

kritiken om att det saknas ett ändamålsenligt arbete med att uppfylla 

barnkonventionen. I bilaga 3 beskrivs att Tekniska nämnden inte har genomfört 

några åtgärder med anledning av ikraftträdandet av barnkonventionen samt att 

det saknas en kontrollpunkt i tjänsteskrivelser och ansvarig person på 

förvaltningen för barnkonvention. Vad gäller den här kritiken menar nämnden 

att det finns ett arbete med barnkonvention som bedrivs av medarbetarna på 

Tekniska förvaltningen på delegation från Tekniska nämnden.  

Tekniska nämnden ska lämna planerade åtgärder till Stadsrevisionen utifrån 

revisionsrapporten. De åtgärder som Tekniska nämnden tänker vidta är att 

börja göra barnkonsekvensanalyser inför att nämnden fattar beslut om ärenden. 

Detta finns redan en mall i ärendehanteringssystemet Ciceron för att göra 

rättighetsanalyser och förhoppning är att kunna utgå från samma mall för 

barnkonsekvensanalyser. Vidare kommer Tekniska nämnden redovisa arbetet 

med barnkonventionen återkommande uppföljningar såsom delårsrapport och 

årsrapport. 

Tekniska nämnden noterar informationen från revisionsrapporten även om 

nämnden inte håller med om alla kritik som framförs i rapporten. 

Tekniska nämnden planerar vidta att följande åtgärder:  

1. Barnkonsekvensanalyser vid nämndbeslut. 

2. Redovisning av arbetet med barnkonvention i återkommande 

uppföljningar.  

 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stad- Granskning av stadens arbete med barnkonventionen 2022-03-

04 

2. Missiv 2022-03-04 

3. Rapportsammandrag- Granskning av barnkonventionen 2022-03-04 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, revisionskontoret@boras.se  

 

 

mailto:revisionskontoret@boras.se


Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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