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§ 45 Dnr SN 2022-000371.1.3.1 

Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i 
Borås Stad  

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden delar granskarnas slutsatser gällande de delar som förslås att 
utvecklas för att nämnden ska uppfylla Barnkonvention och säkerställa att 
arbetet är ändamålsenligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden är en utförarnämnd som levererar tjänster inom stadsteknik, 
IT och administration till förvaltningar och bolag inom Borås Stad. Som sådan 
arbetar inte nämnden direkt ut mot barn utan till varje uppdrag finns en 
beställare identifierad.  

Servicenämnden anser att arbeta med styrning utifrån barnkonventionen är 
viktigt ur ett övergripande perspektiv. Servicenämnden delar granskarnas 
slutsatser i de delar som berör nämnden och som beskriver uppfyllande av 
Barnkonventionen, exempelvis att säkerställa att barnkonsekvensanalyser 
genomförs vid beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn.  

Dock är Servicenämnden nästan uteslutande utförare vilket gör att påverkan på 
de uppdrag som ska genomföras från beställare inte är inom ramen för 
Servicenämndens beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen 
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Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i 
Borås Stad  

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden delar granskarnas slutsatser gällande de delar som förslås att 
utvecklas för att nämnden ska uppfylla Barnkonvention och säkerställa att 
arbetet är ändamålsenligt. 

Sammanfattning  
Servicenämnden är en utförarnämnd som levererar tjänster inom stadsteknik, 
IT och administration till förvaltningar och bolag inom Borås Stad. Som sådan 
arbetar inte nämnden direkt ut mot barn utan till varje uppdrag finns en 
beställare identifierad.  

Servicenämnden anser att arbeta med styrning utifrån barnkonventionen är 
viktigt ur ett övergripande perspektiv. Servicenämnden delar granskarnas 
slutsatser i de delar som berör nämnden och som beskriver uppfyllande av 
Barnkonventionen, exempelvis att säkerställa att barnkonsekvensanalyser 
genomförs vid beslut som på ett direkt eller indirekt vis berör barn.  

Dock är Servicenämnden nästan uteslutande utförare vilket gör att påverkan på 
de uppdrag som ska genomföras från beställare inte är inom Servicenämndens 
beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen 

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
 
 

 

Micael Svensson 
Ordförande 

Kenneth Lundqvist 
Förvaltningschef 
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