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Barnperspektiv, förstudie
Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och
revisionsplan. I dokumentet ”Revisionsplan 2015” ingår bland annat en
granskning av barnperspektiv, förstudie.
Sverige fick en nationell strategi för barnets rättigheter 2010 (prop.
2009/10:232). Avsikten med strategin är att den ska vara en utgångspunkt i
att stärka barnets rättigheter hos alla offentliga aktörer. Den vänder sig till
riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner.
2009 antog landstingsfullmäktige en handlingsplan för FN:s konvention om
barnets rättigheter, som sedan uppdaterats 2014. Handlingsplanen syftar till
att öka kunskapen om barnkonventionen, förbättra barnkompetens hos
landstingsanställda, utveckla barn och ungdomars inflytande och att barns
bästa ska lyftas i beslut och avtal, verksamhetsplaner och budget. Alla politiker, chefer och medarbetare har ett ansvar för att handlingsplanen omsätts i
praktiken för barnens bästa.
Granskningen har genomförts av landstingets revisionskontor. I rapporten
redovisas bland annat följande iakttagelser och rekommendationer:
Utifrån vår förstudie är vår bedömning att erforderliga mål och handlingsplaner för implementeringen av barnkonventionen tagits fram samt att
landstingets tillämpning av barnkonventionens intentioner följts upp bl.a.
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genom den enkätundersökning som genomfördes 2014. Av enkätsvaren
framgår dock att barnrättsombuden upplever att de inte har den tid och utrymme som krävs för att arbeta med barnrättsfrågorna samt att landstingets
barnchecklista inför beslut endast i låg utsträckning används i verksamheterna.
Vi bedömer att en tydlig struktur, avseende återrapportering av handlingsplanens mål till landstingsstyrelsen/landstingsstyrelsens arbetsutskott, bör
arbetas fram för att tydliggöra den politiska styrningen och förbättra den interna kontrollen.
Vi kan i dagsläget inte se något behov av en fördjupad granskning, utan vi
ämnar löpande följa utvecklingen inom området.
Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom.
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