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§ 59 Dnr ALN 2022-000221.1.3.1 

Svar på Revisionsrapport - Granskning av 
barnkonventionen i Borås Stad  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av granskningen av stadens arbete med 
barnkonventionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. 
Granskningen har genomförts av Ernst & Young (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. 

Arbetslivsnämnden anser att arbetet med barnkonventionen på förvaltningen 
till stora delar inryms i det arbete som redan bedrivs. Bland annat har 
barnrättsgruppen tagit del av Barnombudsmannens så kallade ”Barnrättsresa”, 
relationsvåldsenheten har förstärkt arbetet mot hedersvåld med hänvisning till 
barnkonventionen och enheten för integration och nationella minoriteter har 
inkluderat barnkonventionen i informationsmaterial till enhetens målgrupper.  

Arbetslivsnämnden har för avsikt att fortsätta utveckla arbetet med 
barnkonventionen. Detta kommer bland annat att innebära att 
försörjningsenheten ska genomföra barnkonsekvensanalyser i alla avslagsbeslut 
där det finns barn och att relationsvåldsenheten ska genomföra 
barnkonsekvensanalys i alla ärenden där barn finns med. 

Arbetslivsnämnden ser även positivt på utredningens rekommendation om att 
kommunstyrelsen bör: 

* Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till barnkonventionen i samtliga 
av stadens verksamheter.  

* Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt av stadens arbete med 
efterlevnad av barnkonventionen.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad. 
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Svar på Revisionsrapport - Granskning av 

barnkonventionen i Borås Stad  

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av granskningen av stadens arbete med 

barnkonventionen. 

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. 

Granskningen har genomförts av Ernst & Young (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. 

Arbetslivsnämnden anser att arbetet med barnkonventionen på förvaltningen 

till stora delar inryms i det arbete som redan bedrivs. Bland annat har 

barnrättsgruppen tagit del av Barnombudsmannens så kallade ”Barnrättsresa”, 

relationsvåldsenheten har förstärkt arbetet mot hedersvåld med hänvisning till 

barnkonventionen och enheten för integration och nationella minoriteter har 

inkluderat barnkonventionen i informationsmaterial till enhetens målgrupper.  

Arbetslivsnämnden har för avsikt att fortsätta utveckla arbetet med 

barnkonventionen. Detta kommer bland annat att innebära att 

försörjningsenheten ska genomföra barnkonsekvensanalyser i alla avslagsbeslut 

där det finns barn och att relationsvåldsenheten ska genomföra 

barnkonsekvensanalys i alla ärenden där barn finns med. 

Arbetslivsnämnden ser även positivt på utredningens rekommendation om att 

kommunstyrelsen bör: 

 Säkerställa en sammanhållen styrning kopplat till barnkonventionen i 

samtliga av stadens verksamheter.  

 Säkerställa struktur för uppföljning och uppsikt av stadens arbete med 

efterlevnad av barnkonventionen.  

Beslutsunderlag 

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

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 
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