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§ 70 Dnr LFN 2022-001001.1.3.0 

Svar på Revisionsrapport - Granskning av 
barnkonventionen i Borås Stad  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att insända upprättat svar avseende rapport 
– Granskning av barnkonventionen i Borås Stad. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsnämndens ansvar innebär att genom utformning och skötsel 
av lokaler och utemiljö ge förutsättningar för övriga nämnder att bedriva 
verksamhet.  

Vid framtagning av bygghandlingar finns ett nära samarbete med 
verksamheterna. I den checklista som används för egenkontroll finns ett 
moment som ska ge barnen möjlighet att framföra sina synpunkter. Exempel på 
detta är synpunkter på utformningen av lekgårdar och placering av 
sanitetsutrymmen. 

När behov föreligger kommer det att framgå i skrivelsen att 
Lokalförsörjningsnämnden tagit hänsyn till barnkonventionen i ärendet. 

 

Övrig lagstiftning som styr verksamheten, exempelvis Plan- och bygglagen samt 
olika lagar inom miljöområdet, medför att byggnation och fastighetsförvaltning 
inom nämndens ansvarsområde uppfyller barnkonventionens artiklar som har 
en direkt koppling till fysisk miljö. Nämnden säkrar tillgängligheten i fastigheter 
enligt Västragötalandsregionens riktlinjer nivå grön vilken överstiger lagkrav 
inom området. Vid ny- och ombyggnationer används systemet Sunda Hus för 
att säkerställa miljövänliga materialval som ger en god inomhusmiljö men också 
påverkar på längre sikt.  

Lokalförsörjningsnämnden välkomnar initiativ från berörda verksamheter där vi 
tillsammans kan utveckla arbetet med att uppfylla barnkonventionen. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv 

2. Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad 

3. Rapportsammandrag - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad 
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Svar på Revisionsrapport - Granskning av 

barnkonventionen i Borås Stad  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att insända upprättat svar avseende rapport 

– Granskning av barnkonventionen i Borås Stad. 

 

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämndens ansvar innebär att genom utformning och skötsel 

av lokaler och utemiljö ge förutsättningar för övriga nämnder att bedriva 

verksamhet.  

Vid framtagning av bygghandlingar finns ett nära samarbete med 

verksamheterna. I den checklista som används för egenkontroll finns ett 

moment som ska ge barnen möjlighet att framföra sina synpunkter. Exempel på 

detta är synpunkter på utformningen av lekgårdar och placering av 

sanitetsutrymmen. 

När behov föreligger kommer det att framgå i skrivelsen att 

Lokalförsörjningsnämnden tagit hänsyn till barnkonventionen i ärendet. 

 

Övrig lagstiftning som styr verksamheten, exempelvis Plan- och bygglagen samt 

olika lagar inom miljöområdet, medför att byggnation och fastighetsförvaltning 

inom nämndens ansvarsområde uppfyller barnkonventionens artiklar som har 

en direkt koppling till fysisk miljö. Nämnden säkrar tillgängligheten i fastigheter 

enligt Västragötalandsregionens riktlinjer nivå grön vilken överstiger lagkrav 

inom området. Vid ny- och ombyggnationer används systemet Sunda Hus för 

att säkerställa miljövänliga materialval som ger en god inomhusmiljö men också 

påverkar på längre sikt.  

Lokalförsörjningsnämnden välkomnar initiativ från berörda verksamheter där vi 

tillsammans kan utveckla arbetet med att uppfylla barnkonventionen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Missiv 

2. Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad 

3. Rapportsammandrag - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad 
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Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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