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 Miljö- och konsumentnämnden 

Granskning av barnkonventionen 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att genomföra åtgärder för att säkerställa ett 
ändamålsenligt arbete som uppfyller barnkonventionen.  
 
Miljö- och konsumentnämnden ska: 

- Identifiera vilka beslut och processer som på ett indirekt eller direkt sätt berör 
barn. 

- Upprätta en systematik för att säkerställa att Nämndens arbete uppfyller 
barnkonventionen i de beslut och processer där den aktualiseras. 

- Följa upp och kontrollera de arbetsmetoder som tas fram för att säkerställa att 
Nämnden arbetar med barnkonventionen på ett tillfredsställande sätt i de 
beslut och processer där den aktualiseras.  

Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden kommer att genomföra åtgärder som säkerställer att 
Nämnden uppfyller barnkonventionen på ett ändamålsenligt sätt. Åtgärderna 
genomförs med anledning av Stadsrevisionens granskning av Kommunstyrelsens och 
övriga nämnders arbete gällande barnkonventionen i Borås Stad.  

Ärendebeskrivning  
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. 
Granskningens syfte var att bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder 
vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller 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. 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 
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Miljöförvaltningens bedömning  
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att redovisade åtgärder säkerställer en 
tillräcklig styrning utifrån barnkonventionen inom Nämndens område. Bedömningen 
grundar sig på en konsekvensbeskrivning utifrån såväl social, ekologisk som 
ekonomisk dimension.  
 
Miljöförvaltningen återkommer till Miljö- och konsumentnämnden under året med 
information om de åtgärder som har genomförts.  

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Miljö- och konsumentnämnden gör bedömningen att de åtgärder som vidtas skapar 
förutsättningar för att barnets bästa beaktas och analyseras i de beslut och processer 
som rör barn. 

Ekologisk dimension 
Miljö- och konsumentnämnden gör bedömningen att de åtgärder som vidtas skapar 
förutsättningar för att barnrättsperspektivet lyfts in och beaktas i Nämndens arbete 
rörande hållbar utveckling. 

Ekonomisk dimension 
Miljö- och konsumentnämnden gör bedömningen att de åtgärder som vidtas 
förutsätter att personella och monetära resurser avsätts för att Nämnden ska uppfylla 
de krav som ställs enligt barnkonventionen.
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Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Susanne Söderlund 
Utvecklingsledare

 

Bilagor  
Granskning av barnkonventionen i Borås stad 2021 slutversion, 2022-03-04 
Rapportsammandrag Granskning av barnkonventionen i Borås Stad, 2022-03-04 

Beslutet expedieras till  
Stadsrevisionen. 
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