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§ 66 Dnr SON 2022-000301.1.3.1 

Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i 
Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar 

att till Stadsrevisionen i Borås Stad avge svar enligt nedan. 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. 
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 
genomförande 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 barnkonventionen. 

Granskningens kartläggning av hur barnkonventionen tillämpas vid viss 
myndighetsutövning visar bl.a. att Sociala omsorgsnämnden behöver säkerställa 
en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutövningens efterlevnad till 
barnkonventionen. Nämnden behöver även säkerställa att 
barnkonsekvensanalyser genomförs och dokumenteras vid samtliga beslut som 
på ett direkt eller indirekt vis berör barn. 

Stadsrevisionen emotser svar från Sociala omsorgsnämnden med planerade 
åtgärder senast 2022-05-31. 

Bedömning och åtgärder 
Sociala omsorgsnämnden delar granskningens slutsatser. Nämnden har redan 
tidigare uppmärksammat bristande samordning och uppföljning av 
barnperspektivet i förvaltningens verksamheter. Dessa brister 
uppmärksammades bland annat i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen 
2021.  

Sedan bristerna identifierades har flera åtgärder vidtagits. Bland annat har ett 
omfattande kartläggningsarbete påbörjats där alla barn med insatser enligt LSS 
kartlagts utifrån ålder, kön, diagnoser och insatser. Syftet är att skapa en tydlig 
bild av barnens behov så att förvaltningen kan säkerställa att barnen får rätt 
insatser med god kvalitet. I samband med kartläggning har kontakter tagits med 
grundsärskolan, dels för att dela resultat av kartläggningen och dels för att byta 
erfarenheter och tänka ihop kring vår gemensamma målgrupp barn. 
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Kartläggningsarbetet har inneburit en större förståelse för att 
barnrättsperspektivet behöver beaktas i större utsträckning inom flera områden 
på förvaltningen.  

Följande kan sägas om myndighetsutövningens efterlevnad till 
barnkonventionen. Alla handläggare har gått Borås Stads internutbildning och 
det finns ett barnombud som deltagit i ytterligare två fördjupade utbildningar. 
Det finns rutiner för hur barnkonsekvensanalyser ska integreras i 
handläggningen och frågan diskuteras ofta på gruppmöten för handläggare. 
Rutinerna tas också upp vid introduktion av nyanställda. Däremot saknas 
systematisk uppföljning och kontroll av efterlevnaden till de rutiner som finns.   

Följande åtgärder planeras för att säkerställa att förvaltningen har en tillräcklig 
uppföljning och kontroll av efterlevnad till barnkonventionen. 

• Barnkonsekvensanalys ska lyftas in i pågående arbete med 
ärendeberedningsprocessen till nämnd. En checklista för konkret 
hantering av ärenden ska vara klar inom kort och där ska punkt 
angående barnkonsekvensanalyser finnas med. På så sätt kan nämnden 
säkerställa att barnkonsekvensanalys genomförs inför alla beslut som 
direkt, eller indirekt, kan komma att påverka barn. 

• Barns upplevelse av stöd och insatser ska efterfrågas inom ramen för en 
brukarundersökning. Den brukarundersökning som genomförs varje år 
av Sveriges kommuner och regioner (SKR) riktar sig inte till barn. För 
att kompensera för det avser förvaltningen att ta fram ett eget 
undersökningsverktyg för att säkerställa att barn kommer till tals. 

• Förvaltningen avser att samordna ett antal åtgärder för att trygga 
barnrättsperspektivet inom verksamheterna. Det är möjligt att en 
tjänsteperson får det samordnade ansvaret för att hålla ihop arbetet på 
hela förvaltningen. 

• En rutin för egenkontroll är under uppbyggnad och ska vara på plats 
innan årets slut. Rutinen ska omfatta områden som genom övrigt 
uppföljningsarbete identifierats som särskilt angelägna att följa upp. I 
egenkontrollensrutinen ska uppföljning och kontroll av 
myndighetsutövningens efterlevnad till rutiner om 
barnkonsekvensanalyser särskilt beaktas. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen. 

2. Granskning av barnkonventionen Borås Stad 2021. 

3. Rapportsammandrag granskning av barnkonventionen Borås Stad 2021 
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tidigare uppmärksammat bristande samordning och uppföljning av 
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grundsärskolan, dels för att dela resultat av kartläggningen och dels för att byta 
erfarenheter och tänka ihop kring vår gemensamma målgrupp barn. 

Kartläggningsarbetet har inneburit en större förståelse för att 
barnrättsperspektivet behöver beaktas i större utsträckning inom flera områden 
på förvaltningen.  

Följande kan sägas om myndighetsutövningens efterlevnad till 
barnkonventionen. Alla handläggare har gått Borås Stads internutbildning och 
det finns ett barnombud som deltagit i ytterligare två fördjupade utbildningar. 
Det finns rutiner för hur barnkonsekvensanalyser ska integreras i handläggningen 
och frågan diskuteras ofta på gruppmöten för handläggare. Rutinerna tas också 
upp vid introduktion av nyanställda. Däremot saknas systematisk uppföljning 
och kontroll av efterlevnaden till de rutiner som finns.   

Följande åtgärder planeras för att säkerställa att förvaltningen har en tillräcklig 
uppföljning och kontroll av efterlevnad till barnkonventionen. 

 Barnkonsekvensanalys ska lyftas in i pågående arbete med 
ärendeberedningsprocessen till nämnd. En checklista för konkret 
hantering av ärenden ska vara klar inom kort och där ska punkt angående 
barnkonsekvensanalyser finnas med. På så sätt kan nämnden säkerställa 
att barnkonsekvensanalys genomförs inför alla beslut som direkt, eller 
indirekt, kan komma att påverka barn. 

 Barns upplevelse av stöd och insatser ska efterfrågas inom ramen för en 
brukarundersökning. Den brukarundersökning som genomförs varje år 
av Sveriges kommuner och regioner (SKR) riktar sig inte till barn. För att 
kompensera för det avser förvaltningen att ta fram ett eget 
undersökningsverktyg för att säkerställa att barn kommer till tals. 

 Förvaltningen avser att samordna ett antal åtgärder för att trygga 
barnrättsperspektivet inom verksamheterna. Det är möjligt att en 
tjänsteperson får det samordnade ansvaret för att hålla ihop arbetet på 
hela förvaltningen. 

 En rutin för egenkontroll är under uppbyggnad och ska vara på plats 
innan årets slut. Rutinen ska omfatta områden som genom övrigt 
uppföljningsarbete identifierats som särskilt angelägna att följa upp. I 
egenkontrollensrutinen ska uppföljning och kontroll av 
myndighetsutövningens efterlevnad till rutiner om 
barnkonsekvensanalyser särskilt beaktas. 

Beslutsunderlag 
1. Missiv Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen. 

2. Granskning av barnkonventionen Borås Stad 2021. 

3. Rapportsammandrag granskning av barnkonventionen Borås Stad 2021 
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Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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