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 Kultur- och bildningsnämnden 

 

Granskning gällande implementering av barnkonventionen, inkl. upp-

följning 

Region Värmlands revisorer ansvarar för att genomföra en årlig granskning 

av samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har revisorerna 

utarbetat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör re-

visorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 

2020” har en granskning gällande implementering av barnkonventionen ak-

tualiserats. 

Barnkonventionen inkorporerades i svensk lagstiftning den 1 januari 2020 

och lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rät-

tigheter trädde då i kraft. I det övergripande styrdokumentet Regionplan 

2020 och flerårsplan 2020-2022, anges vikten av att fortsätta implemente-

ringen av barnkonventionen i hela regionorganisationen och att barns rättig-

heter beaktas i beslutsprocesser och ärenden som rör barn. 

Syftet med granskningen är att på en övergripande nivå bedöma i vilken ut-

sträckning Region Värmland vidtagit åtgärder för att beakta kraven i barn-

konventionen och lagen om barnets rättigheter. Granskningen syftar även 

till att följa upp undersökningen från 2015 rörande barnkonventionen i det 

tidigare landstinget i Värmland. Följande frågeställningar har varit utgångs-

punkt för granskningen:  

• Hur har barnkonventionens krav arbetats in i Region Värmlands sty-

rande dokument och vilka mål och indikatorer finns? 

 

• På vilka sätt beaktas barnrättsperspektivet i den politiska besluts-

processen?  

 

• Vilka resurser och stöd finns för implementering av barnkonvent-

ionen? 

 

• Hur säkerställs att uppföljning av implementeringen av barnkon-

ventionen sker? 

 

• Har de synpunkter som lämnades i förstudien från 2015 beaktats? 
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Utifrån granskningen och SKR:s framgångsfaktorer bedöms förutsättning-

arna för implementering och följsamhet till konventionen/den nya lagen ge-

nerellt vara goda genom de styrdokument och beslut som tagits tidigare på 

den politiska nivån samt genom den struktur i form av arbetsgrupper, om-

budsuppdrag, kunskap och utbildningar m.m. som byggts upp under en 

längre tid. SKR:s erbjudande om att bli modellän för barnkonventionen vitt-

nar om att arbetet legat i framkant.  

Användandet av barnchecklista inför exempelvis politiska beslut samt infö-

randet av så kallad barnkonsekvensanalys på verksamhetsnivå kan anses 

vara goda verktyg för att säkra barns rättigheter i beslutsprocesser på olika 

nivåer inom regionen.  

Arbetet med Värmland som modellän/-region för barnrättsarbetet pågår och 

framförallt har utbildningsinsatser och andra aktiviteter genomförts i länet 

från det att beslutet togs 2017 och fram tills idag. Samtidigt beslutades att ta 

fram en handlingsplan för det fortsatta barnrättsarbetet i samverkan med 

flera olika aktörer som kommuner statliga myndigheter och ideell sektor i 

länet. En sådan handlingsplan har ej ännu tagits fram ännu och orsaken till 

detta kan, enligt det som framkommer i granskningen, bero på oklarheter 

som uppkommit efter regionbildningen och den omorganisation som ge-

nomförts.   

Återrapportering sker enligt det som framkommit i granskningen i huvudsak 

genom Kultur- och bildningsnämndens års- och delårsrapportering. Det sker 

dock ingen direkt redovisning av målen i den gällande handlingsplanen i 

den utsträckning som tidigare revisionsgranskning förslog, varken till sty-

relse eller ansvarig nämnd. Detta är troligtvis ett uttryck för att handlings-

planens nuvarande status som mål och strategidokument är oklart. Med an-

ledning av Regionfullmäktiges ambition inom området samt tidigare beslut 

rekommenderas: 

• Regionstyrelsen och Kultur- och bildningsnämnden att utifrån re-

spektive roll och ansvar förtydliga intentionerna med det fortsatta 

arbetet med implementeringen av barnkonventionen och barnrätts-

perspektivet. 

 

Regionens revisorer översänder härmed och emotser Regionstyrelsens 

respektive Kultur- och bildningsnämndens svar, med redogörelse för 

vilka åtgärder styrelsen och nämnden avser att vidta, senast den 16 

april 2021. 
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