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Barnkonvention 
Vid överläggningar med regionens revisorer den 15 oktober 2020 behandlades 
bifogad revisionsrapport, Barnkonventionen. 

Bakgrund och Syfte 
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. 

Iakttagelser och bedömning 
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. 
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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. 

• 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. 

 
Vi vill få del av synpunkter från Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden 
samt Nämnden för hållbar utveckling. Svaret bör vara oss tillhanda senast den 15 
januari 2020. 
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