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1 Sammanfattning och revisionell bedömning

Revisorerna i Bodens kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i
uppdrag att granska hur kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer tillämpningen av
FN:s barnkonvention. Vår bedömning redovisas under respektive revisionsfråga nedan.

 Har personalen fått utbildning om barnkonventionens intentioner?
Granskningen visar att personalen inte genomgått utbildning rörande barnkonventionens
intentioner. Däremot har intervjuad personal från barn- och utbildningsförvaltningen samt
socialförvaltningen god kunskap om barnkonventionens innehåll. Vi bedömer att utbild-
ning av barnkonventionen bör ges verksamheter där barnkonventionen idag inte är en del
av vardagen.

 Hur tas hänsyn till barnkonventionens intentioner vid planering och styrning av
verksamheterna?

De verksamheter där staten via lagar och förordningar styr verksamheter i linje med FN´s
barnkonvention tar tydligare hänsyn till barnkonventionen. De grundläggande förhåll-
ningssätten har genomslagskraft vid planering och styrning av verksamheterna. Övrig
verksamhet som granskats har till viss del prioriterade satsningar riktad mot barn och
unga, men vi kan inte se att denna verksamhet tar hänsyn till barnkonventionens artiklar i
lika hög utsträckning. Vi bedömer att i första hand socialnämnden och barn- och utbild-
ningsnämnden tar god hänsyn till barnkonventionen vid planering och styrning av sin
verksamhet.

 Finns system/riktlinjer för att kunna följa upp hur barns bästa förverkligas i det
kommunala arbetet?

I Bodens kommun finns ingen policy eller övergripande styrdokument som preciserar hur
barnkonventionen ska tillämpas.

Granskningen visar att det inte sker någon strukturerad uppföljning av barnkonventionens
intentioner, däremot följs verksamheternas måluppfyllelse upp i laga ordning. Vi bedömer
att uppföljning av hur barns bästa förverkligas i det kommunala arbetet kan utvecklas.

 Hur har kommunstyrelsen och nämnderna implementerat barnkonventionen?
Granskningen kan inte finna att kommunstyrelsen eller nämnderna vidtagit aktiva åtgärder
för att implementera barnkonventionen lokalt. Vi bedömer att det varierar i vilken ut-
sträckning kommunstyrelsen och nämnderna implementerar barnkonventionen. Vi anser
att det åligger kommunstyrelsen att tillse att barnkonventionen får genomslagskraft i alla
styrelser, nämnder och kommunala företag.
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Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunen i liten utsträckning säkerställt att FN´s
barnkonvention tillämpas. Vi rekommenderar kommunstyrelsen följande;

 Utbilda all personal rörande barnkonventionen och dess intentioner

 Utveckla arbetet så att hänsyn till barnkonventionen sker även i de nämnder och
kommunala företag, som inte via lagar och förordningar redan tillämpar barnkon-
ventionen

 Utveckla ett övergripande system för att följa upp att barns bästa förverkligas
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2 Inledning

2.1 Bakgrund

Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas risk- och väsentlighetsbedöm-
ning.

Sverige har godkänt (skrivit under) barnkonventionen och har därmed bundit sig folkrätts-
ligt att förverkliga den. I propositionen 1997/98:182 ”Strategi för att förverkliga FN:s
konvention om barns rättigheter i Sverige” finns fastlagt en nationell strategi, som bland
annat säger följande:

 Kommuner och landsting bör inrätta system för att kunna följa hur barns bästa för-
verkligas i det kommunala arbetet. Barnplaner, barnbilagor till budgeten och barn-
konsekvensanalyser kan vara instrument för sådan uppföljning.

Barn och ungas vardag är i stor utsträckning beroende av beslut som tas i kommunerna.
Skolan, fritiden, olika former av stöd till familjen, närmiljön, vägar och kollektivtrafik är
några av de frågor som är viktiga även för barn och ungdomar.

FN:s barnkonvention innehåller ett synsätt, som innebär att barnets perspektiv ska lyftas
fram i alla de beslut som berör barn. Genom att anlägga ett barnperspektiv kan det bidra
till att beslut med bättre kvalitet fattas och att befintliga resurser används effektivare. Det
kan även leda till att kommunen förebygger problem och/eller minskar kostnader i framti-
den. Genom att lägga en bra grund för barnen i samhället bidrar det till att våra gemen-
samma resurser används effektivt både på kort och på lång sikt.

Barnet skall, enligt artikel 36, skyddas mot alla former av utnyttjande som kan skada bar-
net i något avseende. I artikel 19 klargörs att staten har skyldighet att skydda barn mot alla
former av fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Det gäller även andra former av skada
och vanvård som kan förekomma.
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2.2 Revisionsfråga

Granskningen syftar till att bedöma hur kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer till-
lämpningen av FN:s barnkonvention.

Granskningen omfattas av bland annat följande frågeställningar:
 Har personalen fått utbildning om barnkonventionens intentioner?
 Hur tas hänsyn till barnkonventionens intentioner vid planering och styrning av verk-

samheterna?
 Finns system/riktlinjer för att kunna följa upp hur barns bästa förverkligas i det kom-

munala arbetet?
 Hur har kommunstyrelsen och nämnderna implementerat barnkonventionen?
 Hur följs tillämpningen upp?

2.3 Metod och avgränsing

Granskningen har skett av dokument. Telefonintervju med kommunchef, intervjuer med
tre rektorer, enhetschefen för barn- och familjeenheten och ungdomsenheten på socialför-
valtningen samt kultur- och fritidschefen.

Granskningen har avgränsats till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, soci-
alnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
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3 Granskningsresultat

3.1 Kunskap om barnkonventionens intentioner

De intervjuade framhåller att de har fått kunskap kring FN:s barnkonvention i samband
med att den tidigare nämnda nationella strategin fastställdes. Däremot framkommer det att
personal, som anställts under senare tid, inte har fått information eller utbildning rörande
konventionen och dess intention. Vidare framkommer att personal där barnkonventionen
ingår i verksamhetens styrdokument är insatta i konventionen och dess intentioner.

De intervjuade anser att innebörden av barnkonventionen och framförallt hur kommunen
skall förhålla sig till den behöver uppdateras i någon form.

3.2 Barnkonventionens roll vid planering och styrning av verksam-
heterna

Den verksamhet som socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bedriver är till
stor del lagstadgad. Befintlig lagstiftning och förordningar bygger på FN:s barnkonvention
i stor utsträckning. De krav som ställs i bland annat socialtjänstlagen, lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, skollagen, lagen om lika behandlingsplan, lagen om
individuella utvecklingsplaner ligger i linjer med de artiklar som barnkonventionen omfat-
tar.

I kommunens serviceförklaringar finns även ett antal områden, som kan hänföras till barn-
konventionen, varav ni nämner följande:

 Ett fungerande Ungdomsfullmäktige skall finnas i syfte att stärka ungdomars infly-
tande och delaktighet i det som sker i samhället och omfattar alla elever från
årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet

 Vid behov av socialt stöd kan du förvänta dig att möta en verksamhet där barns
behov särskilt beaktas

 Kommunens lekparker skall vara lekvärda, säkra för barn och ungdomar samt att
besiktning av lekutrustningen sker årligen

Utöver detta saknas barnkonventionens intentioner i lokala måldokument som respektive
nämnd upprättar.
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3.3 Uppföljning och utvärdering

Den strukturerade uppföljningen hur barns bästa förverkligas i den kommunala verksam-
heten utifrån barnkonventionens artikel 36 och 19 sker huvudsakligen i skolans kvalitets-
redovisning. Övriga verksamheter i kommunen har ingen strukturerad uppföljning.

3.4 Direktiv för verksamheternas implementering av barnkonventio-
nen?

Det har inte skett någon direkt åtgärd för att implementera barnkonventionen i Bodens
kommun. Granskningen visar att varken fullmäktige eller kommunstyrelsen har gett några
särskilda direktiv i frågan. Däremot är frågan väckt i via en motion 1998 ”Barnens rätt i
den kommunala vardagen”. Motionärerna föreslog att:

 En beredning tillsätts med uppgift att utifrån motionen lägga fram förslag om hur
barnkonventionens artiklar ska bli verklighet i Bodens kommun

 Uppdra till beredningen att ta fram förslag till hur barnkonsekvensbeskrivningar
skall göras

 Uppdra till beredningen att lägga fram förslag om utbildningsinsatser avseende
barnkonventionen

Kommunfullmäktiges beslutade att motionen hade behandlats i och med att trenämnden
1998-06-08 tagit upp och behandlat frågan om hur kommunen skall arbeta med barnkon-
ventionen. Som en del i detta ställde sig Trenämnden bakom ett projekt, som initierats av
Unga Örnar, 4 H och IOGT-NTO. Vi kan konstatera att någon dokumentation om detta
projekt inte finns.

Granskningen visar att fullmäktige inte gett särskilda direktiv i frågan och det har inte hel-
ler kommunstyrelsen gjort.


