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§ 81 Dnr GVUN 2022-000861.1.3.1 

Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i 
Borås Stad  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av Borås Stads 
revisionskontors granskning av barnkonventionen i Borås Stad samt översänder 
till densamma svar på de åtgärder nämnden ämnar vidta. 

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. 
Granskningen har genomförts av EY. 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. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att den kritik som framförs i 
revisionsrapporten är av yttersta vikt att vidta förbättringsåtgärder kring både på 
övergripande Borås Stads-nivå men också inom nämndens eget ansvarsområde. 

Nämnden avser att genomföra några förbättringsåtgärder i syfte att motsvara de 
krav som Barnkonventionen ställer på den kommunala verksamheten: 

 Säkerställa att det i samtliga beslutsunderlag tydligt framgår vilka 
konsekvenser beslutet får utifrån ett barnrättsligt perspektiv. I de mallar 
som finns för t.ex. skrivelser kommer en rubrik att läggas till under vilken 
konsekvenser utifrån det barnrättsliga perspektivet beskrivs 

 Vid nämndens resultatdialog varje år ska Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen redovisa en analys av nämndens beslut 
utifrån ett barnrättsligt perspektiv. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad 
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Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i 

Borås Stad  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av Borås Stads 

revisionskontors granskning av barnkonventionen i Borås Stad samt översänder 

till densamma svar på de åtgärder nämnden ämnar vidta. 

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. 

Granskningen har genomförts av EY. 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. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  anser att den kritik som framförs i 

revisionsrapporten är av yttersta vikt att vidta förbättringsåtgärder kring både på 

övergripande Borås Stads-nivå men också inom nämndens eget ansvarsområde. 

Nämnden avser att genomföra några förbättringsåtgärder i syfte att motsvara de 

krav som Barnkonventionen ställer på den kommunala verksamheten: 

- Säkerställa att det i samtliga beslutsunderlag tydligt framgår vilka 

konsekvenser beslutet får utifrån ett barnrättsligt perspektiv. I de mallar 

som finns för t.ex. skrivelser kommer en rubrik att läggas till under 

vilken konsekvenser utifrån det barnrättsliga perspektivet beskrivs 

- Vid nämndens resultatdialog varje år ska Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen redovisa en analys av nämndens beslut 

utifrån ett barnrättsligt perspektiv. 
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Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - granskning av barnkonventionen i Borås Stad                           

Samverkan 

FSG 22-05-11 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Stads revisionskontor 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 


	Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från GVUN p
	Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad
	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag


	Svar på revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad från GVUN s
	Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad
	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
	Ärendet i sin helhet
	Beslutsunderlag 1. Revisionsrapport - granskning av barnkonventionen i Borås Stad
	Samverkan
	Beslutet expedieras till



