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§ 69 Dnr KUN 2022-000411.2.3.3 

Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i 
Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden har tagit del av revisionsrapport – Granskning av 
barnkonventionen i Borås stad. 

Kulturnämnden beslutar att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
rutin för styrning utifrån barnkonventionen, samt hur uppföljning och kontroll 
av efterlevnad skall ske. Uppdraget ska rapporteras senast den 31 maj 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionskontoret i Borås Stad har gett EY i uppdrag att genomföra en 
granskning av stadens arbete med barnkonventionen. Granskningens syfte har 
varit att bedöma om Kommunstyrelsen och nämnderna 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. 

Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och 
granskade nämnder inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller 
barnkonventionen. För Kulturnämnden, liksom för alla stadens förvaltningar, 
rekommenderar granskningen att: 

• Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barnkonventionen, exempelvis genom 
att säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtliga beslut som på 
ett direkt eller indirekt vis berör barn. 

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av nämndens efterlevnad till 
barnkonventionen. 

Granskningen visar att visst arbete med att implementera barnkonventionen 
har påbörjats inom kulturförvaltningen, bland annat utbildningsinsatser, 
elevinflytande i Kulturskolan, barn och ungas delaktighet i aktivitetsplanering 
och medskapande. En slutsats som kulturförvaltningens respondenter gjorde i 
samband med granskningen, var att pandemin pausade mycket av det planerade 
arbetet med att implementera barnkonventionen. Bland annat ställdes flera 
planerade utbildningsinsatser in. Granskningen tjänar därmed som en nyttig 
påminnelse om att detta arbete behöver återupptas.  

Kulturnämnden beslutar att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
rutin över styrning utifrån barnkonventionen, samt hur uppföljning och 
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kontroll av efterlevnad skall ske. Uppdraget ska rapporteras senast den 31 maj 
2023. 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stad, Granskning av stadens arbete med barnkonventionen, EY 

2. Missiv, Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen 

3. Rapportsammandrag, Granskning av Borås Stads arbete med 
barnkonventionen, Stadsrevisionen 

 
Vid protokollet 

 
Linnea Dahlin  Ida Burén 
Nämndsekreterare                      Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 19 maj 2022  

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Linnea Dahlin 
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Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i 

Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden har tagit del av revisionsrapport – Granskning av 

barnkonventionen i Borås stad. 

Kulturnämnden beslutar att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en 

rutin för styrning utifrån barnkonventionen, samt hur uppföljning och kontroll 

av efterlevnad skall ske. Uppdraget ska rapporteras senast den 31 maj 2023 

Ärendet i sin helhet 

Revisionskontoret i Borås Stad har gett EY i uppdrag att genomföra en 

granskning av stadens arbete med barnkonventionen. Granskningens syfte har 

varit att bedöma om Kommunstyrelsen och nämnderna 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. 

Granskningens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och 

granskade nämnder inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete som uppfyller 

barnkonventionen. För Kulturnämnden, liksom för alla stadens förvaltningar, 

rekommenderar granskningen att: 

• Säkerställa en tillräcklig styrning utifrån barnkonventionen, exempelvis genom 

att säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs vid samtliga beslut som på 

ett direkt eller indirekt vis berör barn. 

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av nämndens efterlevnad till 

barnkonventionen. 

Granskningen visar att visst arbete med att implementera barnkonventionen 

har påbörjats inom kulturförvaltningen, bland annat utbildningsinsatser, 

elevinflytande i Kulturskolan, barn och ungas delaktighet i aktivitetsplanering 

och medskapande. En slutsats som kulturförvaltningens respondenter gjorde i 

samband med granskningen, var att pandemin pausade mycket av det planerade 

arbetet med att implementera barnkonventionen. Bland annat ställdes flera 
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planerade utbildningsinsatser in. Granskningen tjänar därmed som en nyttig 

påminnelse om att detta arbete behöver återupptas.  

Kulturnämnden beslutar att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en 

rutin över styrning utifrån barnkonventionen, samt hur uppföljning och 

kontroll av efterlevnad skall ske. Uppdraget ska rapporteras senast den 31 maj 

2023. 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stad, Granskning av stadens arbete med barnkonventionen, EY 

2. Missiv, Granskning av Borås Stads arbete med barnkonventionen 

3. Rapportsammandrag, Granskning av Borås Stads arbete med 

barnkonventionen, Stadsrevisionen 

Samverkan 

FSG 2022-05-10 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Ida Burén 

Förvaltningschef 
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