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Sammanfattning 
Från och med 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkon-
ventionen) inkorporerad i svensk lag. Regionfullmäktige har utryckt att barnets 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutspro-
cesser, i mål och i ärenden som rör barn. Vidare ska konventionen om barns rät-
tigheter genomsyra hela organisationen. 
 

 

 

 

 

 

Granskningens syfte är att bedöma i vilken utsträckning Region Västernorrland 
vidtagit åtgärder för att beakta barnkonventionens krav och intentioner. 

Granskningen har avgränsats till att övergripande bedöma Region Västernorrlands 
åtgärder och insatser. Våra bedömningar och slutsatser grundar sig främst på två 
enkätundersökningar riktade till förtroendevalda samt chefer. 

Vår sammanfattande bedömning är att det vidtagits åtgärder inom organisationen 
till viss del. Främst kommer detta till uttryck inom verksamheter som direkt be-
rörs av konventionen om barns rättigheter. I övriga verksamheter indikerar våra 
enkätsvar ett svagare resultat.  

När det gäller de förtroendevalda visar granskningen ett relativt lågt deltagande i 
enkätundersökningen vilket påverkar möjligheten till bedömning. Vår tolkning av 
de svar som givits är dock att det finns ett förbättringsutrymme inom flera områ-
den.  

Vi bedömer att barnrättsfrågan generellt inte har aktualiserats i tillräcklig omfatt-
ning för att få ett tillfredställande genomslag. Vi menar att styrelse och nämnder 
behöver tydliggöra och konkretisera vad som ska genomföras och uppnås för att 
efterleva Regionfullmäktiges uttryck, att barnets rättigheter ska genomsyra hela 
organisationen.  

Vi lämnar följande rekommendationer till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårds-
nämnden samt Nämnden för hållbar utveckling: 

• Överväg att utforma en övergripande strategi som i praktiken omsätter 
Regionfullmäktiges uttalande i regionplanen om barns rättigheter.  

• Tydliggör hur verksamheterna ska arbeta med barnkonventionen samt hur 
de verksamheter som inte ser sig direkt berörda av barns rättigheter ska 
förhålla sig till konventionen. 

• Utred behovet av inventering, revidering och komplettering av styrdoku-
ment i syfte att ytterligare införliva barnrättsperspektivet och lydelserna i 
barnkonventionen. Utred vidare hur barnrättsperspektivet bättre kan knytas 
till budgetprocess och verksamhetsplanering. 

• Överväg att utforma mål och indikatorer som tydliggör vad som ska utfö-
ras och uppnås för att efterleva barnkonventionen. 
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• Fastställ former för hur barnrättsperspektivet ska beaktas i styrelsens och 
nämndernas beslutsprocesser samt utveckla och systematisera arbetet med 
barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn och unga. 

• Säkerställ att arbetet med barns rättigheter följs upp och utvärderas. 

• Verka för att befintliga utbildningsmöjligheter om barnkonventionen görs 
mer kända inom organisationen samt att fler medarbetare och förtroende-
valda genomgår utbildning. 

• Utred behovet av att införa en strategisk funktion som har till uppgift att 
stödja arbetet utifrån barnkonventionen i regionen. 
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1 Bakgrund 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kal-
las, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade 
barnkonventionen utan reservationer 1990. Från och med 1 januari 2020 är FN:s 
konvention om barnets rättigheter dessutom inkorporerad i svensk lag. Det inne-
bär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter 
som följer av barnkonventionen.  
 

 

 

Att alla barn får en bra start i livet med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras 
tidiga utveckling, inlärning och hälsa, är grundläggande för att uppnå en jämlik 
hälsa bland barn och vuxna. Varje barn har rätt till omvårdnad, att växa upp under 
trygga förhållanden och att utvecklas i sin egen takt och utifrån egna förutsätt-
ningar. Barn ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet utifrån ålder och 
mognad. Ur ett barnrättsperspektiv ska det tas hänsyn till att en del barn har sämre 
förutsättningar att få tillgång till sina rättigheter. 

Av regionplan 2020 – 2022 framgår bland annat att barnets rättigheter ska beaktas 
vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser, i mål och i ären-
den som rör barn. 

Regionens revisorer har beaktat barnkonventionen i sin riskanalys och beslutat att 
en fördjupad granskning inom området ska ingå i revisionsplanen för 2020. 

2 Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma i vilken utsträckning Region Västernorrland 
vidtagit åtgärder för att beakta barnkonventionens krav och intentioner. 
 

 
Granskningen är inriktad mot nedanstående revisionsfrågor.  

• Har barnkonventionens krav och intentioner inarbetats i regionens styrdo-
kument? 

• Finns mål och indikatorer som tydliggör vad som ska göras för att förverk-
liga implementering av barnkonventionen? 

• Har barnrättsperspektivet beaktats i styrelsens och nämndernas beslutspro-
cesser? 

• Har styrelse och nämnder säkerställt att arbetet med barnkonventionen 
följs upp och utvärderas? 

• Genomförs insatser inom organisationen för att öka kunskapen om barn-
konventionen och dess genomförande? 

 

 

Granskningen avgränsas till att övergripande bedöma Region Västernorrlands åt-
gärder och insatser för beaktande av barnkonventionens krav och intentioner. I 
granskningen ingår således inte att bedöma organisationens specifika tillämpning 
av lagen. 
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I granskningen har två enkätundersökningar utgjort underlag för bedömning och 
slutsatser. Kompletterande informationsinhämtning har även skett genom doku-
mentstudier samt intervju med planeringschef inom Ekonomi och samordning. 
 
Revisionsrapporten har kvalitetssäkrats enligt gällande rutiner, vilket bland annat 
innebär att ett utkast till rapport har överlämnats för saklighetskontroll till de in-
tervjuade. 

3 Revisionskriterier 
De revisionskriterier som har bildat underlag för revisionens analyser, slutsatser 
och bedömningar är huvudsakligen följande: 

• Kommunallag (2017:725) 
• Regionplan 2020 - 20221 

1 Beslutad i Regionfullmäktige 2019-04-16 –17.  

• Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
(2018:1197) 

• Barnombudsmannens skrift – Så kan revisionen granska efterlevnaden av 
barnkonventionen2 

2 ISBN 978-91-87448-92-8 

• Barnombudsmannens och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälsfrå-
gors skrift – Revision ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv3 

3 www.barnombudsmannen.se och www.mucf.se 

• SKR:s skrift – Barnets rättigheter i budgetprocessen4 

4 SKR: Barnets rättigheter i budgetprocessen  

• SKR och Barnrättskonsulternas implementeringsnycklar, uppföljning 
barnrättsarbete5 

5 www.skr.se och Implementeringsnycklar SKR och Barnrättskonsulterna  

4 Resultat av granskningen 

4.1 Allmänt om barnkonventionen 
Vår översiktliga beskrivning av barnkonventionen utgår främst från Barnombuds-
mannens skrift – Så kan revisionen granska efterlevnaden av barnkonventionen 
samt Barnombudsmannens och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälsfrå-
gors skrift – Revision ur ett barnrätts- och ungdomsperspektiv. 
 

• Från att Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 är konventionen om 
barnets rättigheter svensk lag från den 1 januari 2020. Det betyder att alla 
barn och unga under 18 år har egna rättigheter och att staten har en skyl-
dighet att tillgodose dem. Bristen på barns rätt till stöd och skydd var ett 
skäl för att barn skulle få egna rättigheter, en annan utgångspunkt var att 
barn och unga är kompetenta och handlingskraftiga. Barnets rätt att bli 
hörd och få sina åsikter beaktade måste därför tillgodoses systematiskt i 
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alla beslutsprocesser. Ett barnrättsbaserat synsätt kräver att varje barn er-
känns, respekteras och skyddas som rättsbärare med en individuell person-
lighet, egna behov och intressen samt personlig integritet. Ett sådant syn-
sätt kräver därför kunskap om konventionen hos beslutsfattare för att få 
genomslag i en organisation.  

• Även om regering och riksdag har det övergripande ansvaret för barnkon-
ventionens genomförande är det arbetet på regional och lokal nivå som yt-
terst avgör hur väl efterlevnaden uppnås. Ett särskilt ansvar vilar på lands-
tingets/regionens och kommunens styrelse och fullmäktige. De ska se till 
att alla styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag lever upp till det som 
står i barnkonventionen och skapa förutsättningar för att rättigheterna ge-
nomförs i praktisk handling.  

• Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Här ingår fyra artiklar (artikel 2, 
3, 6 och 12) som kallas för grundprinciperna. Det uttrycks att grundprinci-
perna utgör ett raster för hur konventionens övriga artiklar ska tillämpas. 
Alla artiklar ska dock ses som en helhet där grundprinciperna och övriga 
artiklar kompletterar varandra. Även artikel 4 är central då den beskriver 
de breda insatser som krävs för att konventionen ska genomföras i prakti-
ken.  

 

 

 

 

 
 

Nedan beskrivs de fyra ovan nämnda grundprinciperna i sammandrag. 
Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
Varje barn ska tillförsäkras de rättigheter som anges i konventionen utan åtskill-
nad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, 
hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska, 
eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.  

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla 
åtgärder som rör barnet. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt 
fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. Ansvariga ska därför 
göra prövningar och bedömningar av vad som anses vara barnets bästa vid beslut 
och åtgärder som rör barn under 18 år. 

Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln 
handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, 
psykiska och sociala utvecklingen. Med utveckling menas inte bara att barnet för-
bereds för vuxenlivet utan också att det tillförsäkras optimala förhållanden under 
barndomen.   

Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem be-
aktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hän-
syn tas till barnets ålder och mognad. 
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4.2 Enkätundersökning 
Vi har i granskningen genomfört två enkätundersökningar. Den ena enkäten (en-
kät 1) har tillställts samtliga förtroendevalda i Regionstyrelsen, Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden samt Nämnden för hållbar utveckling. Den andra enkäten (enkät 2) 
har tillställts samtliga chefer inom specialistvården, primärvården, folktandvården, 
regional utveckling samt regionledningsförvaltningen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift om mailadresser för urval i enkät 1 och 2 har inhämtats från regionled-
ningsförvaltningen. Vad gäller förtroendevalda har enkät 1 skickats till 96 st. mai-
ladresser. Vi har noterat att några förtroendevalda har angett mer än en mailadress 
samt att det förekommer att förtroendevalda har sitt uppdrag i mer än en 
nämnd/styrelse. Vi har även noterat att ett flertal förtroendevalda inte har angett 
sin rvn-mail som mottagaradress.  

När det gäller chefer har enkät 2 skickats till 285 mailadresser, samtliga rvn-adres-
ser. Båda enkäterna består av ett antal frågor med olika svarsalternativ med möj-
lighet att komplettera varje svarsalternativ med ett fritextsvar. 

Enkät 1 har besvarats av totalt 37 förtroendevalda och enkät 2 har besvarats av to-
talt 159 chefer. Svarsfrekvensen för enkät 1 bedömer vi som låg. 

Våra enkätfrågor baseras bland annat på implementeringsnycklar framtagna i sam-
verkan mellan SKR och Barnrättskonsulterna, vilka är processade bland medarbe-
tare i kommuner och regioner. Nycklarna är valda med utgångspunkt i konvent-
ionen om barnets rättigheter, de tolkningar som FN-kommittén för barnets rättig-
heter gjort och aktuell forskning.  

Implementeringsnycklarna omfattar: 

• Styrning,  
• ledning,  
• kunskapsutveckling och  
• implementering. 

Nycklarna kan användas som ett stöd till kommuner och regioner för att följa ut-
vecklingen av organisationens arbete med barnets rättigheter. 

Våra enkätfrågor har även utgått från Barnombudsmannens skrifter (se revisions-
kriterier). 

Enkätresultaten återges översiktligt, främst i samband med respektive revisions-
fråga. Båda enkäterna bifogas som bilaga till rapporten (utan fritextsvar) vilket 
möjliggör en mer fördjupad studie av samtliga resultat. Beträffande fritextsvaren 
har vi i rapporten tagit med de svar som bedömts ha särskild relevans för vår 
granskning utifrån syfte och revisionsfrågor.  
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Kommentar 
Det samlade resultatet av våra enkätundersökningar ger, enligt vår bedömning, 
inte möjlighet till generella slutsatser utan ska betraktas som en indikator för att 
bedöma” i vilken utsträckning Region Västernorrland vidtagit åtgärder för att be-
akta barnkonventionens krav och intentioner”, vilket utgör granskningens syfte. 

4.3 Har barnkonventionens krav och intentioner inarbetats i reg-
ionens styrdokument? 

SKR:s implementeringsnycklar6

6 Implementeringsnycklarna kan användas som ett stöd till kommuner och regioner för att se hur 
arbetet med barnets rättigheter har utvecklats. 

 
• Det finns ett beslut som är fattat på högsta nivå om att arbeta med barn-

konventionen. Forskning och erfarenhet visar att det är större chans att 
barnrättsfrågorna genomförs i en organisation om det finns ett fullmäktige- 
eller styrelsebeslut.  

• Beslutad budget innefattar ett barnrättsperspektiv. Att en budget innefattar 
ett barnrättsperspektiv innebär att innehållet är genomlyst med utgångs-
punkt i de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12. 

• Styrdokument i varje förvaltning innefattar ett barnrättsperspektiv. Precis 
som att budgetskrivelsen genomsyras av rättigheterna ska varje styrdoku-
ment ha skrivningar som synliggör arbetet med barnets rättigheter. Det 
gäller alla förvaltningar/verksamheter, inte bara de som riktar sitt arbete 
mot barn. 

 

 

 

Region Västernorrland 
I regionplan 2020 – 2022 återfinns ett avsnitt om barnkonventionen i ett samman-
drag7

7 Avsnitt 3.1.11 Barnkonventionen 

. Bland annat anges att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser, i mål och i ärenden som rör barn. Vi-
dare anges under avsnitt 4, Invånarperspektivet, att barnperspektivet och lydel-
serna i FN:s konvention om barns rättigheter ska genomsyra hela organisationen. 
Vid politiska beslut ska särskilt beaktas konsekvenser för länets yngre invånare.  

Regionfullmäktige har även genom Vårdval primärvård regelboken8

8 Regelboken 2021 fastställd av Regionfullmäktige 2020-06-17 § 77. 

 tydliggjort 
att barnperspektivet och lydelsen i FN:s konvention om barnets rättigheter ska ge-
nomsyra samtliga vårdnivåer. 

Riktlinjen Styrdokument9

9 Fastställd av Regionstyrelsen 2018-06-07 § 223, dokumentnummer 10419. 

 innehåller generella regler för regionens styrdokument, 
hur de ska upprättas, klassificeras och fastställas. Av riktlinjen framgår att styrdo-
kumenten ska jämställdhetssäkras och stämmas av mot regionfullmäktiges beslut, 
samt bland annat mot barnkonventionen. 
 
Vi har i granskningen gjort en översiktlig sökning (ej uttömmande) av relevanta 
styrdokument för att få en bild av i vilken mån barnkonventionens intentioner 
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kommer till uttryck i regionens styrning. Vår granskning visar att det finns styrdo-
kument som uttryckligen beaktar eller utgår ifrån barnkonventionens artiklar eller 
som vi bedömer indirekt inarbetat barnrättsperspektivet i styrdokumentet. 
 
Exempel på sådana styrdokument är: 

• Våld i nära relationer10

10 Dokumentnummer 373504 

 
• Finansiell policy11

11 Dokumentnummer 378322 

 
• Kulturpolitisk policy12

12 Dokumentnummer 491 

 
• Strategi för medborgardialog - plan13

13 Dokumentnummer 436233 

 
• Barnhälsovårdens kravspecifikation och kvalitetskriterier för Västernorr-

land - riktlinje14

14 Dokumentnummer 329619 

 
• Antikonception15

15 Förhindra eller förebygga graviditet. 

 i Västernorrland - riktlinje16

16 Dokumentnummer 374857.  

 
• Multiresistenta bakterier på BVC - riktlinje17

17 Dokumentnummer 362688 

 
• Jämställdhets- och jämlikhetsplan – rutin/regel18

18 Dokumentnummer 317563. 

 
• Generellt föräldrastöd i grupp inom mödra- och barnhälsovården i Väster-

norrland - riktlinje19

19 Dokumentnummer 89142 

 
 

 

Regionens budgetanvisningar innehåller däremot inte, såvitt vi kan se, några di-
rektiv om att konventionen eller barns rättigheter ska beaktas i budgetprocessen. 

Enkät till förtroendevalda 
Enkätresultatet indikerar att barnrättsperspektivet inte har beaktats/inarbetats i 
nämndens/styrelsens styrdokument i någon större utsträckning. Cirka två tredjede-
lar av de förtroendevalda anger att så inte skett eller att de inte vet.  
 

 

 

På fråga om budgetarbetet och budgetprocessen innefattar ett barnrättsperspektiv 
indikerar en övervägande del av svaren att så inte är fallet eller att det inte kan be-
dömas.  

När det gäller fullmäktiges uttalande att lydelserna i FN:s konvention om barns 
rättigheter ska genomsyra organisationen har endast en svarande bedömt att de 
gör det, 16 svarar ”nej” och resterande 20 ”kan inte bedöma”. I fritextsvar fram-
förs ”till viss del gör den det men ej som helhet” 

Enkät till chefer 
På fråga om barnrättsperspektivet har beaktats i de styrdokument som berör re-
spektive chefs ansvarsområde anger mindre än hälften av cheferna att så skett i 
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någon mån. Resterande svarar ”nej, inte alls” eller ”kan inte bedöma”. Av fritext-
svar framgår bland annat att ”vår verksamhet berörs inte av barnkonventionen”, 
”helt och hållet i vissa styrdokument och inte alls i andra”, ”inte relevant” eller 
”påverkan är indirekt på min verksamhet”.  
 

 

 

På fråga om budget- och verksamhetsplaneringen inom respektive chefs ansvars-
område innefattar ett barnrättsperspektiv svarar en övervägande del ”nej, inte alls” 
eller ”kan inte bedöma”. Av fritextsvar framgår bland annat att ”vi beskriver ett 
fortsatt utvecklingsarbete i förvaltningens budgetskrivelse”, ”ja, det är högt på 
agendan”, ”barn utgör endast en liten del av vår verksamhet” och ”i våra verksam-
heter berörs inte barn och barnets rättigheter”.  

När det gäller fullmäktiges uttalande att lydelserna i FN:s konvention om barns 
rättigheter ska genomsyra organisationen svarar drygt två tredjedelar att man inte 
kan bedöma om så är fallet. Av fritextsvar framgår bland annat att ” i regionpla-
nen finns det uttalat men konkretisering behövs om vad som ska åstadkommas”, 
”det måste arbetas in lite tydligare i ett systematiskt arbetssätt”, ”i vår egen verk-
samhet gör den det till 99 procent” och ”för oss som har verksamhet där barnper-
spektivet är indirekt upplever jag att det inte har uppmärksammats”.  

Kommentar 
Regionfullmäktige har som högsta beslutande organ genom bland annat region-
planen och regelboken uttryckt vikten av att regionen beaktar barnkonventionen 
och barnets rättigheter. Vidare har Regionstyrelsen fastslagit att regionens styrdo-
kument ska stämmas av mot barnkonventionen.  
 

 

 

Vår bedömning är att det finns styrdokument som i viss utsträckning beaktar barn-
konventionen. Granskningens omfattning ger inte utrymme att i en helhet bedöma 
behovet av revidering eller komplettering av befintliga styrdokument utifrån reg-
ionfullmäktiges och styrelsens anvisningar eller lagstiftningens krav och intent-
ioner i övrigt. Vi har emellertid noterat att några av ovan nämnda styrdokument 
inte har reviderats i närtid. 

Våra enkätundersökningar indikerar att barnrättsperspektivet kommer till uttryck i 
styrdokument i en högre grad i verksamheter som direkt berörs av konventionen 
än verksamheter som inte har ett uppdrag direkt riktat till barn. Vi bedömer det 
som rimligt, samtidigt är det viktigt att verksamheter som berörs mer indirekt 
också beaktar konventionen, t.ex. stöd, service etc. 

Vi bedömer att det finns ett utvecklingsområde gällande hur barnrättsperspektivet 
bättre kan knytas till budgetprocess och verksamhetsplanering. Vidare bedömer vi 
att fullmäktiges uttalande om att lydelserna i FN:s konvention om barns rättig-
heter ska genomsyra organisationen inte har konkretiserats av styrelse och nämn-
der i tillräcklig utsträckning vilket inneburit ett relativt lågt genomslag i organisat-
ionen.  
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Mot bakgrund av våra iakttagelser rekommenderar vi att styrelse och nämnder tar 
initiativ till att utreda och bedöma om det finns behov av inventering, revidering 
och komplettering av styrdokument i syfte att ytterligare införliva barnrättsper-
spektivet och lydelserna i barnkonventionen. Det bör även utredas hur barnrätts-
perspektivet bättre kan knytas till budgetprocess och verksamhetsplanering.  

4.4 Finns mål och indikatorer som tydliggör vad som ska göras 
för att förverkliga implementering av barnkonventionen? 

Barnombudsmannen 
Barnombudsmannen uttrycker att det är viktigt att fatta ett formellt beslut om att 
barnkonventionen ska genomsyra kommuner och regioner. Ett övergripande be-
slut bör följas upp med mål och indikatorer som tydliggör vad som ska göras för 
att förverkliga rättigheterna i barnkonventionen. Barnombudsmannen anser att de 
mål som sätts upp inte ska vara alltför generella utan konkreta och möjliga att 
följa upp.  
 

 

 

Region Västernorrland 
Utifrån en översiktlig genomgång av styrelsens och nämndernas styrkort för 2020 
noterar vi att barnrättsperspektivet finns representerat inom områden som exem-
pelvis barn och ungdomars hälsa och tandvård, samverkan och samordning mellan 
regionen och länets kommuner, kultur med mera.  

Mål och indikatorer som tydliggör vad som ska göras för att förverkliga imple-
mentering av barnkonventionen återfinns, enligt vår tolkning, dock inte i styrkor-
ten.   

Vi har inte kunnat utläsa i styrdokument eller anvisningar att det på övergripande 
nivå har tydliggjorts vad som ska göras för att förverkliga rättigheterna i konvent-
ionen inom regionen. I intervju med planeringschefen bekräftas även att regionen 
inte har någon tydlig strategi för ändamålet.   
  
Enkät till förtroendevalda 
På fråga om implementering av barnkonventionen har ingått i en riskanalys inom 
respektive nämnd/styrelse eller om det i nämnd/styrelse har fattats något beslut 
om att arbeta med barnkonventionen (exempelvis att införliva konventionen i 
verksamhetens processer) indikerar svaren att så inte är fallet. Av fritextsvar fram-
går bland annat ”vi har inte vad jag vet pratat om barnkonventionen” och ”samta-
lat om barns utveckling och behov i styrelsen”.  
 

 

På fråga om barnrättsperspektivet kommer till uttryck i formulerade mål svarar en 
övervägande del av de förtroendevalda ”kan inte bedöma” eller ”nej, inte alls”. Av 
fritextsvar framgår bland annat ”vi prioriterar barn och unga i våra mål” och ”är 
inte tillräckligt uppdaterad om regionens mål för de olika verksamheterna och på 
verksamheternas olika nivåer för att kunna bedöma”. 
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Våra enkätsvar från de förtroendevalda indikerar även att det inte har tydliggjorts i 
någon större utsträckning vad som ska genomföras och uppnås för att implemen-
tera barnkonventionen i organisationen.  
 
Enkät till chefer 
Cirka 75 % uppger att implementering av barnkonventionen inte har ingått i verk-
samhetens riskanalys. Vidare uppger närmare 80 procent att man inte fått någon 
information eller uppdrag att arbeta med implementering av konventionen i den 
egna verksamheten. Av fritextsvar framgår bland annat ”inget som är upptaget i 
ledningen att vi ska arbeta med”, ”jag vet inte om eller när det ska göras i vår 
verksamhet”, ”vi har alltid jobbat efter barnkonventionen för att se till barnets och 
föräldrarnas bästa”, ”inom kulturenheten är den självklart med”, ”vår verksamhet 
har inte direktkontakt med barn”, ”vi har tagit oss uppdraget själva” och ”inget di-
rekt uppdrag men det är ändå beaktat i arbetet både nu och tidigare”.  
 

 

 

Knappt hälften av de svarande bedömer att barnrättsperspektivet kommer till ut-
tryck i den egna verksamhetens mål i någon mån. Resterande svarar ”nej, inte 
alls” eller ”kan inte bedöma”. Av fritextsvar framgår bland annat ”kanske inte i 
målen men vi tänker/handlar utifrån barns hälsa och välmående”, ”i planeringsun-
derlag finns frågan med och vid uppföljning” och ”inte relevant”.  

På fråga om det finns indikatorer och mått som tydliggör vad som ska uppnås för 
att implementera barnkonventionen i verksamheten svarar en övervägande del 
”nej” eller ”vet inte”. 

På fråga om det på övergripande nivå har tydliggjorts vad som ska genomföras 
och uppnås för att implementera barnkonventionen i regionen svarar en övervä-
gande del ”kan inte bedöma” eller ”nej, inte alls. Av fritextsvar framgår bland an-
nat ”har aldrig hört någon prata om det”, ”ej kommunicerat i linjen vad detta inne-
bär” och ”för vår förvaltning har det absolut gjorts det”.  
 

 

 
 
 
 
 

Kommentar  
Granskningen indikerar att det inte har gjorts tillräckligt tydligt hur konventionen 
om barns rättigheter ska omsättas i praktiken i regionen. Vi bedömer även att det 
saknas en övergripande strategi för ändamålet.   

Vi bedömer att mål och indikatorer som tydliggör vad som ska åstadkommas för 
att förverkliga barnkonventionen i regionen är mycket begränsat. Enkätsvaren in-
dikerar dock att det även finns verksamheter där konventionen har aktualiserats i 
styrningen av verksamheten. 
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4.5 Har barnrättsperspektivet beaktats i styrelsens och nämn-

dernas beslutsprocesser? 
SKR:s implementeringsnycklar 

• Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor används som underlag för 
beslut. Av artikel 2 i konventionen framgår att inget barn får diskrimineras 
på någon grund. För att få kunskap om hur det ser ut för barn menar FN-
kommittén att det ska göras kartläggningar och datainsamlingar som syn-
liggör förändringar av barns uppväxtvillkor. 

• Barnkonsekvensanalyser genomförs i hela organisationen när det gäller 
beslut av övergripande karaktär. För att kunna uttala sig om vad som är bra 
för barn säger FN-kommittén att barnkonsekvensanalyser ska göras inför 
större beslut som rör barn. Det kan röra ekonomiska förändringar i en 
barnverksamhet, ändrad inriktning på en verksamhet och liknande frågor 
av mer övergripande karaktär. 

 

 

 

 

Region Västernorrland 
Av regionplanen framgår att vid politiska beslut ska särskilt beaktas konsekvenser 
för länets yngre invånare.  

Enkät till förtroendevalda 
Enkätsvaren indikerar att det inte är vanligt förekommande att barnets rättigheter 
tas upp i nämnd eller styrelse.  

På fråga om det vid avvägningar och bedömningar som görs vid politiska beslut 
särskilt beaktas konsekvenser utifrån barnets rättigheter svarar en övervägande del 
”nej, inte alls”, ”i liten utsträckning” eller ”kan inte bedöma”. Det är heller inte 
vanligt förekommande att kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor används 
som underlag för politiska beslut. 

Av fritextsvaren framgår bland annat ”ingen kontrollista används utan var och en 
väger säkert in barns rättigheter. Det är nog dags att ta fram en checklista inför be-
slut som berör barn och det gör ju väldigt många beslut mer eller mindre”.  
 

 

 

Enkät till chefer 
Enkätsvaren visar att det inte är vanligt förekommande att barnets rättigheter tas 
upp vid APT, ledningsmöten eller liknade. Det är heller inte vanligt att barnkonse-
kvensanalyser genomförs vid beslut av övergripande karaktär eller att kunskap 
och statistik om barns uppväxtvillkor används som underlag för beslut. 

Hälften av de svarande uppger att barnets rättigheter i någon mån brukar beaktas i 
verksamheternas beslutsprocesser. Resterande svarar ”nej, inte alls” eller ”kan inte 
bedöma”.  

På fråga om det finns fastställda former/rutiner för hur barnets bästa tillvaratas i 
den egna verksamhetens arbets- och beslutsprocesser indikerar drygt hälften av 
svaren att så är fallet i någon mån.  
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Kommentar  
Vi bedömer att barnrättsperspektivet beaktats i styrelsens och nämndernas besluts-
processer i liten utsträckning och att det inte sker systematiskt utifrån fastställda 
former eller med kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor som underlag för 
beslut. 
 
Vi rekommenderar därför att styrelse och nämnder fastställer former för hur barn-
rättsperspektivet ska säkerställas i styrelsens och nämndernas beslutsprocesser. 
Arbetet med barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn och unga behöver 
även utvecklas och systematiseras. 

4.6 Har styrelse och nämnder säkerställt att arbetet med barn-
konventionen följs upp och utvärderas? 

SKR:s implementeringsnycklar 
Det finns ett beslut om återrapportering av barnrättsarbetet till den politiska nivån. 
Det som inte efterfrågas i en organisation kommer aldrig att utföras. Därför är det 
viktigt att det finns ett krav på återrapportering till den politiska nivån. Då måste 
arbetet redovisas. 
 

 

 

Enkät till förtroendevalda 
Enkätsvaren indikerar att det inte har fattats några beslut om att barnrättsarbetet 
ska återrapportera till nämnd/styrelse och som vi tolkar det har barnrättsarbetet 
heller inte återrapporterats.  

Enkät till chefer 
På fråga om det gjorts någon uppföljning/utvärdering av hur barnrättsperspektivet 
har beaktats i den egna verksamheten svarar drygt 90 procent ”nej”.  

Kommentar  
Vår bedömning är att styrelse och nämnder inte har säkerställt att arbetet med 
barnkonventionen följs upp och utvärderas.  

4.7 Genomförs insatser inom organisationen för att öka kun-
skapen om barnkonventionen och dess genomförande? 

SKR:s implementeringsnycklar 
• Det erbjuds återkommande utbildningar om konventionen och dess till-

lämpning till hela organisationen. Det är viktigt att hålla kunskapen på en 
aktuell nivå. Bra att tänka på är att ge information om arbetet med barnets 
rättigheter till alla nyanställda och när nya politiker tillträder. 

• Chefer och medarbetare i hela organisationen har fått utbildning om kon-
ventionen och tillämpningen i respektive verksamhet. Här ska utbild-
ningen kvalitetssäkras, precis som för de förtroendevalda. Det är viktigt att 
känna till vad som är nödvändig kunskap på de olika nivåerna så att till-
lämpning av barnets rättigheter underlättas.  

• Relevanta fördjupningsutbildningar i tillämpningen av barnets rättigheter 
görs i berörda arbetsgrupper. För att kunna göra prövningar av barnets 
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bästa är det nödvändigt att fördjupa sina kunskaper om tillvägagångssätt 
och vad det innebär. 

 

 

 

Region Västernorrland 
Genom regionens intranät finns möjlighet att ta del av utbildningsmaterial och in-
formation om barnets rättigheter.  Länkar finns bland annat till basutbildningen 
Barnkonventionen – från teori till praktik (SKR och Västra Götalandsregionen) 
eller Grundkurs om Barnkonventionen (Barnombudsmannen). Vidare finns verk-
samhetsanpassat stödmaterial som tagits fram av SKR och Barnombudsmannen.  

Av information på intranätet framgår att det i början av 2020 erbjöds fortbildning 
kring barnkonventionen. Ett annat exempel är Regionbibliotek Västernorrland 
som i januari höll en kunskapsdag för länets folkbiblioteksanställda som handlade 
om att fördjupa barnperspektivet i bibliotekens verksamhet. 

Enkät till förtroendevalda 
Endast 5 av 37 (13 %) har angett att de genomgått utbildning om barnkonvent-
ionen.  
 

 

 

 

 

Drygt hälften av de svarande bedömer dock att de i någon mån har tillräckliga 
kunskaper om barnkonventionen utifrån sin roll och sitt ansvar. 

Enkät till chefer 
Drygt 86 procent har inte genomgått någon utbildning om barnkonventionen. 

På fråga om medarbetare som ingår i chefens personalansvar har genomgått ut-
bildning om barnkonventionen svarar närmare 78 procent ”nej”.  

Drygt 70 procent känner inte till att det finns information och utbildningsmaterial 
om barnkonventionen på regionens intranät. 

Vad gäller chefernas bedömning av sina kunskaper om barnkonventionen utifrån 
roll och ansvar bedömer drygt hälften av de svarande att de i någon mån har till-
räckliga kunskaper.  
 

 

 

Kommentar 
Vår granskning visar att det har genomförts vissa insatser inom organisationen för 
att öka kunskapen om barnkonventionen. Det finns bland annat möjlighet till ut-
bildning om konventionen via regionens intranät.  

Våra enkätundersökningar indikerar dock att det finns en förbättringspotential gäl-
lande omfattning av genomförd utbildning på både politisk- och verksamhetsnivå. 
En stor andel av cheferna känner dessutom inte till de utbildningsmöjligheter som 
finns tillgängliga.  
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Vi rekommenderar att befintliga utbildningsmöjligheter om barnkonventionen 
görs mer kända inom organisationen samt att fler medarbetare och förtroende-
valda genomgår utbildning. 

4.8  Övrigt som framkommit i enkätundersökningarna 
Strategisk funktion och kontaktpersoner 
När det gäller implementering av barnkonventionen framgår det av SKR:s nycklar 
att en av faktorerna för ett framgångsrikt arbete med barnets rättigheter är att det 
finns en strategiskt placerad funktion som har till uppgift att driva barnrättsfrågan 
i hela organisationen. Till den funktionen bör det knytas en arbetsgrupp med 
koppling till samtliga förvaltningar så att frågorna kan hanteras även horisontellt. 
 

 

 

I vår enkät till cheferna har vi ställt frågan om det finns någon kontaktperson eller 
likande funktion som har till uppgift att särskilt samordna/utveckla barnrättsfrågan 
inom den egna förvaltningen/verksamheten/enheten.  

Av enkätsvaren framgår att 17 procent svarar ”ja” och 83 procent svarar ”nej” be-
träffande kontaktperson eller liknande funktion. I lämnade fritextsvar uppges 
bland annat ”vår verksamhet berörs inte av barnkonventionen”, ”inom de yrkes-
grupper som arbetar mot barnverksamhet finns det personer som har särskild kun-
skap inom området”, ”inte vad jag känner till, tar med frågan till områdesled-
ningen”, ”finns barnrättsombud per enhet”.  

Kommentar 
Vi rekommenderar att styrelse och nämnder utreder behovet av att införa en stra-
tegisk funktion som har till uppgift att driva barnrättsfrågan i regionen.  
 

 

Övrigt som framförts gällande regionens arbete med barns rättigheter 
Nedan listas några synpunkter och reflektioner som framförts i enkäternas fritext-
svar och som vi bedömer är av relevans för granskningsområdet: 

• Mer grundläggande utbildning. 
• I varje beslut bör finnas en anteckning om att barn inte påverkas negativt 

av beslutet.  
• Tänker i enlighet med barnkonventionen men det är inte systematiserat i 

Hälso- och sjukvårdsnämnden.  
• Det finns färdiga mallar man kan använda – checklistor- sådana borde fin-

nas på varje möte. 
• Det är bra att lyfta dessa frågor som kan vara svåra att jobba med. 
• Frågan behöver lyftas tydligare och stöd finnas för att frågan ska få fokus. 
• Det är bra om det tydligare lyfts att barnkonventionen gäller alla verksam-

heter och inte enbart dem som har ett uppdrag direkt riktat till barn.  
• Allt är väldigt oklart, dålig information samt ingen röd tråd i hur regionen 

ska förhålla sig till detta.  
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• I flera chefssvar framförs att verksamheten inte berörs av barnkonvent-
ionen, att frågan ej är aktuell eller ligger långt ifrån den egna verksam-
heten.  

 

 

Kommentar 
Många av de svarande har lämnat synpunkter och reflektioner kring att området är 
viktigt samtidigt som det är otydligt och svårt att veta hur den egna verksamheten 
ska förhålla sig till konventionen i praktiken. Det framförs även många syn-
punkter om enkäten utifrån att man inte anser att den egna verksamheten berörs av 
konventionen om barnets rättigheter.     

Vår tolkning är att det finns ett övergripande behov av att tydliggöra hur regionen 
ska arbeta med barnkonventionen samt att tydliggöra hur de verksamheter som 
inte ser sig direkt beröras av barnets rättigheter ska förhålla sig till konventionen.  

5 Revisionell bedömning 
Granskningens syfte är att bedöma i vilken utsträckning Region Västernorrland 
vidtagit åtgärder för att beakta barnkonventionens krav och intentioner.  
 

 

 

 

Vår sammanfattande bedömning är att det vidtagits åtgärder inom organisationen 
till viss del. Främst kommer detta till uttryck inom verksamheter som direkt be-
rörs av konventionen om barns rättigheter. I övriga verksamheter indikerar våra 
enkätsvar ett svagare resultat.  

När det gäller de förtroendevalda visar granskningen ett relativt lågt deltagande i 
enkätundersökningen vilket påverkar möjligheten till bedömning. Vår tolkning av 
de svar som givits är dock att det finns ett förbättringsutrymme inom flera områ-
den.  

Vi bedömer att barnrättsfrågan generellt inte har aktualiserats i tillräcklig omfatt-
ning för att få ett tillfredställande genomslag. Vi menar att styrelse och nämnder 
behöver tydliggöra och konkretisera vad som ska genomföras och uppnås för att 
efterleva Regionfullmäktiges uttryck, att barnets rättigheter ska genomsyra hela 
organisationen.  

Vi lämnar följande rekommendationer till Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårds-
nämnden samt Nämnden för hållbar utveckling: 

• Överväg att utforma en övergripande strategi som i praktiken omsätter 
Regionfullmäktiges uttalande i regionplanen om barns rättigheter.  

• Tydliggör hur verksamheterna ska arbeta med barnkonventionen samt hur 
de verksamheter som inte ser sig direkt berörda av barns rättigheter ska 
förhålla sig till konventionen. 

• Utred behovet av inventering, revidering och komplettering av styrdoku-
ment i syfte att ytterligare införliva barnrättsperspektivet och lydelserna i 
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barnkonventionen. Utred vidare hur barnrättsperspektivet bättre kan knytas 
till budgetprocess och verksamhetsplanering. 

• Överväg att utforma mål och indikatorer som tydliggör vad som ska utfö-
ras och uppnås för att efterleva barnkonventionen. 

• Fastställ former för hur barnrättsperspektivet ska beaktas i styrelsens och 
nämndernas beslutsprocesser samt utveckla och systematisera arbetet med 
barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn och unga. 

• Säkerställ att arbetet med barns rättigheter följs upp och utvärderas. 

• Verka för att befintliga utbildningsmöjligheter om barnkonventionen görs 
mer kända inom organisationen samt att fler medarbetare och förtroende-
valda genomgår utbildning. 

• Utred behovet av att införa en strategisk funktion som har till uppgift att 
stödja arbetet utifrån barnkonventionen i regionen. 

 

 
 

 
  

Härnösand 2020-10-15 

Peter Lindholm 
Revisor 
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Bilaga 1 

 
Fyll i var du har ditt politiska uppdrag 

Namn  An-
tal  %  

Regionstyrelsen  11  29,7  
Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden  16  43,2  

Nämnden för 
hållbar utveckl-
ing  

10  27  

Total  37  100  

 

 

 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  

 
 

 
 

Har implementering av barnkonventionen ingått i en riskanalys inom din 
nämnd/styrelse? 

Namn  Antal  %  

Ja  3  8,1  

Nej  16  43,2  

Vet inte  18  48,6  
Total  37  100  

 

 

 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  
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Har det i din nämnd/styrelse fattats något beslut om att arbeta med barn-
konventionen, exempelvis att införliva barnkonventionen i verksamhetens 
processer? 

Namn  Antal  %  

Ja  1  2,7  

Det är på gång  1  2,7  
Nej  18  48,6  

Vet inte  17  45,9  

Total  37  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  
 

 
 
 

 

 

Finns det ett beslut om att återrapportera barnrättsarbetet till nämnd/sty-
relse? 

Namn  Antal  %  

Ja  1  2,7  
Det är på gång  0  0  

Nej  21  56,8  

Vet inte  15  40,5  
Total  37  100  

 

 

 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  
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Har barnrättsarbetet återrapporterats till nämnd/styrelse? 

Namn  Antal  %  

Ja  0  0  

Till viss del  1  2,7  

Det är på gång  0  0  
Nej  20  54,1  

Vet inte  16  43,2  

Total  37  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  
 

 
 
 
 
 
 
Bedömer du att FN:s konvention om barns rättigheter genomsyrar regionens 
hela organisation? 

Namn  An-
tal  %  

Ja  1  2,7  

Nej  16  43,2  
Kan inte be-
döma  20  54,1  

Total  37  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  
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Bedömer du att budgetarbetet innefattar ett barnrättsperspektiv och att bar-
nets rättigheter finns inarbetad i budgetprocessen? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  2  5,4  

Endast delvis  3  8,1  

I liten utsträck-
ning  7  18,9  

Nej, inte alls  10  27  

Kan inte be-
döma  15  40,5  

Total  37  100  

 

 

 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  

 
 
 
 
 
Har du som förtroendevald fått utbildning om barnkonventionen och dess 
tillämpning i beslutsprocesser? 

Namn  An-
tal  %  

Ja  5  13,5  

Nej, men det är 
planerat  1  2,7  

Nej, det är inte 
genomfört eller 
planerat vad jag 
känner till  

31  83,8  

Total  37  100  

 

 

  

 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  
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Bedömer du att du har tillräckliga kunskaper om barnkonventionen utifrån 
din roll och ditt ansvar som förtroendevald i Region Västernorrland? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  6  16,2  

Endast delvis  12  32,4  

I liten utsträck-
ning  6  16,2  

Nej, inte alls  8  21,6  

Kan inte be-
döma  5  13,5  

Total  37  100  

 

 

 
 

 

 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  

 

Bedömer du att barnrättsperspektivet kommer till uttryck i formulerade mål? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  1  2,7  
Endast delvis  6  16,2  

I liten utsträck-
ning  7  18,9  

Nej, inte alls  8  21,6  
Kan inte be-
döma  15  40,5  

Total  37  100  

 

 

  

 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  
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Bedömer du att det har tydliggjorts vad som ska genomföras och uppnås för 
att implementera barnkonventionen i organisationen? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  1  2,7  

Endast delvis  1  2,7  

I liten utsträck-
ning  7  18,9  

Nej, inte alls  14  37,8  

Kan inte be-
döma  14  37,8  

Total  37  100  

 

 
 

 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  
 

 

Bedömer du att det vid de avvägningar och bedömningar som görs vid poli-
tiska beslut särskilt beaktas konsekvenser utifrån barnets rättigheter? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  4  10,8  

Endast delvis  4  10,8  
I liten utsträck-
ning  7  18,9  

Nej, inte alls  12  32,4  

Kan inte be-
döma  10  27  

Total  37  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  
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Används kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor som underlag för po-
litiska beslut? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, ofta  0  0  

Det händer  5  13,5  

Mycket sällan  8  21,6  
Nej, har inte fö-
rekommit vad 
jag vet  

16  43,2  

Kan inte bedöma  8  21,6  

Total  37  100  

 

 

 
 
 
 

 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  

 

Har barnrättsperspektivet beaktats/inarbetats i nämndens/styrelsens styr-
dokument? 

Namn  An-
tal  %  

Ja  0  0  
Till viss del  4  11,1  

I liten utsträck-
ning  8  22,2  

Nej, inte alls  8  22,2  
Vet inte  16  44,4  

Total  36  100  

 

 

  

 
Svarsfrekvens  

97,3% (36/37)  
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Är barns rättigheter något som bruka tas upp i din nämnd/styrelse? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, ofta  0  0  

Det händer  6  16,2  

Mycket sällan  10  27  
Nej, har inte fö-
rekommit  17  45,9  

Vet inte  4  10,8  

Total  37  100  

 

 

  

 
Svarsfrekvens  

100% (37/37)  
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Bilaga 2 

Kryssa i ditt chefsuppdrag 

Namn  An-
tal  %  

Förvaltningschef  3  2  

Verksamhets-
chef  37  24,2  

Enhetschef  111  72,5  
Övrig chef  2  1,3  

Total  153  100  

 

 

 
Svarsfrekvens  

96,2% (153/159)  

 
Har implementering av barnkonventionen ingått i en riskanalys inom din 
verksamhet/enhet? 

Namn  Antal  %  

Ja  11  7  
Nej  119  75,3  

Vet inte  28  17,7  

Total  158  100  

 

 

 
  

 
Svarsfrekvens  

99,4% (158/159)  
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Har du som chef fått något uppdrag eller information om att arbeta med im-
plementering av barnkonventionen i din verksamhet/enhet? 

Namn  Antal  %  

Ja  23  14,5  

Nej  126  79,2  
Vet inte  10  6,3  

Total  159  100  

 

 

 
 

 

 
Svarsfrekvens  

100% (159/159)  

 

Har du som chef fått utbildning om barnkonventionen och dess tillämpning i 
beslutsprocesser? 

Namn  An-
tal  %  

Ja  14  8,9  

Nej, men det är 
planerat  8  5,1  

Nej, det är inte 
genomfört eller 
planerat vad jag 
känner till  

135  86  

Total  157  100  

 

 

 
  

 
Svarsfrekvens  

98,7% (157/159)  
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Har de medarbetare som ingår i ditt personalansvar genomgått utbildning 
om barnkonventionen? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, de flesta  13  8,4  

Cirka hälften  3  1,9  

Endast ett fåtal  17  11  
Nej  120  77,9  

Har inget perso-
nalansvar  1  0,6  

Total  154  100  

 

 

 
 
 
 

 
Svarsfrekvens  

96,9% (154/159)  

 

Känner du till att det finns information och material för bland annat grundut-
bildning om barnkonventionen på Region Västernorrlands intranät? 

Namn  Antal  %  

Ja  44  28,4  
Nej  111  71,6  

Total  155  100  

 

 

  

 
Svarsfrekvens  

97,5% (155/159)  
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Bedömer du att du har tillräckliga kunskaper om barnkonventionen utifrån 
din roll och ditt ansvar som chef i Region Västernorrland? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  36  23,1  

Endast delvis  21  13,5  

I liten utsträck-
ning  27  17,3  

Nej, inte alls  36  23,1  

Kan inte be-
döma  36  23,1  

Total  156  100  

 

 

 
 
 

 
Svarsfrekvens  

98,1% (156/159)  

 

Bedömer du att lydelserna i FN:s konvention om barns rättigheter genomsy-
rar regionens organisation? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  26  16,6  
Endast delvis  15  9,6  

I liten utsträck-
ning  13  8,3  

Nej, inte alls  3  1,9  
Kan inte be-
döma  100  63,7  

Total  157  100  

 

 

  

 
Svarsfrekvens  

98,7% (157/159)  
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Bedömer du att budget- och verksamhetsplaneringen inom ditt ansvarsom-
råde innefattar ett barnrättsperspektiv där barnets rättigheter finns inarbe-
tad i denna process? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  25  15,9  
Endast delvis  14  8,9  

I liten utsträck-
ning  20  12,7  

Nej, inte alls  40  25,5  
Kan inte be-
döma  58  36,9  

Total  157  100  

 

 

 
 
 
 

 
Svarsfrekvens  

98,7% (157/159)  

 

Bedömer du att barnrättsperspektivet kommer till uttryck i din verksamhets 
mål? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  38  24,1  
Endast delvis  18  11,4  

I liten utsträck-
ning  19  12  

Nej, inte alls  38  24,1  
Kan inte be-
döma  45  28,5  

Total  158  100  

 

 

  

 
Svarsfrekvens  

99,4% (158/159)  
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Finns indikatorer och mått som tydliggör vad som ska uppnås för att imple-
mentera barnkonventionen i din verksamhet? 

Namn  Antal  %  

Ja  1  0,6  
Till viss del  21  13,4  

Nej  86  54,8  

Vet inte  49  31,2  
Total  157  100  

 

 

 
 
 

 
Svarsfrekvens  

98,7% (157/159)  

 

Genomförs barnkonsekvensanalyser när det gäller beslut av övergripande 
karaktär? 

Namn  Antal  %  

Ja, oftas  6  3,9  

Ibland  22  14,2  
Nej, aldrig  63  40,6  

Vet inte  64  41,3  

Total  155  100  

 

 

  

 
Svarsfrekvens  

97,5% (155/159)  
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Finns det fastställda former/rutiner för hur barnets bästa tillvaratas i din 
verksamhets arbets- och beslutsprocesser? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  38  24,2  

Endast delvis  21  13,4  

I liten utsträck-
ning  27  17,2  

Nej, inte alls  40  25,5  
Vet inte  31  19,7  

Total  157  100  

 

 

 
 

 
Svarsfrekvens  

98,7% (157/159)  

 

Bedömer du att det på övergripande nivå har tydliggjorts vad som ska ge-
nomföras och uppnås för att implementera barnkonventionen i regionen som 
helhet? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  4  2,6  
Endast delvis  7  4,5  

I liten utsträck-
ning  20  12,8  

Nej, inte alls  50  32,1  
Kan inte be-
döma  75  48,1  

Total  156  100  

 

 

  

 
Svarsfrekvens  

98,1% (156/159)  
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Bedömer du att barnets rättigheter särskilt beaktas vid avvägningar och be-
dömningar i beslutsprocesser inom ditt ansvarsområde? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  42  27,1  

Endast delvis  19  12,3  

I liten utsträck-
ning  18  11,6  

Nej, inte alls  27  17,4  

Kan inte be-
döma  49  31,6  

Total  155  100  

 
 
Svarsfrekvens  

97,5% (155/159)  
 

 
 
 
 
 

 

Används kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor som underlag för be-
slut? 

Namn  Antal  %  

Ja, oftast  9  5,8  

Ibland  28  17,9  
Nej, aldrig  54  34,6  

Vet inte  65  41,7  

Total  156  100  

 

 

  

 
Svarsfrekvens  

98,1% (156/159)  
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Bedömer du att barnrättsperspektivet har beaktats i de styrdokument som 
berör ditt ansvarsområde? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, i stort sett  24  15,5  

Endast delvis  16  10,3  

I liten utsträck-
ning  25  16,1  

Nej, inte alls  33  21,3  

Kan inte be-
döma  57  36,8  

Total  155  100  

 

 

 
 
 
 

 
Svarsfrekvens  

97,5% (155/159)  

 

Är barns rättigheter något som brukar tas upp vid exempelvis APT, lednings-
möten etc? 

Namn  An-
tal  %  

Ja, ofta  9  5,7  
Det förekommer  40  25,5  

Mycket sällan  40  25,5  

Nej, har aldrig 
hänt  64  40,8  

Vet inte  4  2,5  

Total  157  100  

 

 

  

 
Svarsfrekvens  

98,7% (157/159)  
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Finns det någon kontaktperson eller liknande funktion som har till uppgift att 
särskilt samordna/utveckla barnrättsfrågan inom din förvaltning/verksam-
het/enhet? 

Namn  An-
tal  %  

Ja  26  17,1  

Nej, men det är 
på gång  0  0  

Nej  126  82,9  
Total  152  100  

 

 

 
 
 

 
Svarsfrekvens  

95,6% (152/159)  

 

Har det gjorts någon uppföljning/utvärdering av hur barnrättsperspektivet 
har beaktats som omfattat den verksamhet som du har ansvar för?  

Namn  An-
tal  %  

Ja  5  3,2  

Nej, inte än men 
det är på gång  10  6,5  

Nej  140  90,3  

Total  155  100  

 

 

 

 
Svarsfrekvens  

97,5% (155/159)  
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