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För kännedom: 
Regionfullmäktige   Regionstyrelsen 
    Regionala utvecklingsnämnden 
 

 

Granskning av regionens arbete med att beakta barnkonventionen 
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en 
granskning av regionens arbete med barnkonventionen. Syftet med granskningen har varit 
att bedöma om regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens ledning, styrning och 
uppföljning är ändamålsenlig utifrån ett barnrättsperspektiv. Vi har i vår granskning 
biträtts av sakkunniga från PwC. 

Vår samlade revisionella bedömning är att: 

• Regionstyrelsens ledning, styrning och uppföljning inte är helt ändamålsenlig 
utifrån ett barnrättsperspektiv. 

• Regionala utvecklingsnämndens ledning, styrning och uppföljning inte är helt 
ändamålsenlig utifrån ett barnrättsperspektiv.  

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att barn och unga på flera sätt finns 
inkluderade i regionens centrala styrdokument. Det saknas dock ett genomgående 
barnrättsperspektiv i bland annat strategiska planen, styrelsens plan och regionala 
utvecklingsnämndens plan, även om flera mål berör barn och unga. Bedömningen baseras 
på att vi inte kan se förekomst av systematisk uppföljning eller utvärdering utifrån 
barnkonventionen. Det finns ingen analys av hur regionen i dagsläget beaktar 
barnkonventionen, och det saknas tydlighet i hur barnkonventionen ska analyseras och 
följas upp. Vi noterar att det för kommande år finns planering för att tydliggöra fokus på 
barnkonventionen, samt att det i intervjuer framgår att styrprocessen framgent kommer att 
inkludera barnperspektivet även i mål, mått och uppföljning.  

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer: 

• Regionstyrelsen bör se över och tydliggöra hur barnkonventionen fortsatt ska 
implementeras i regionen. Detta då både tidigare granskning (2009) och regionens 
egen gap-analys (2018) identifierat behovet av implementering och att bättre 
omsätta barnkonventionen i praktiken. 

• Regionstyrelsen bör säkerställa att förtroendevalda, chefer och medarbetare har 
kunskap om barnkonventionen och dess tillämpning. 

• Regionstyrelsen bör samla erfarenheter från verksamheterna och stärka kopplingen 
mellan stab och verksamhet. En del kan vara att utvärdera och fånga erfarenheter 
från kvarvarande barnrättsombud i organisationen inför det fortsatta 
utvecklingsarbetet.   

• Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden bör utveckla hur de följer upp 
hur barnkonventionen beaktas i sina verksamheter. Vidare bör regionstyrelsen, bl a 
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utifrån uppsiktsplikten, efterfråga och inhämta underlag för att följa upp hur 
barnkonventionen får praktiskt genomslag och beaktas i Region Norrbottens olika 
delar. 

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande från 
regionstyrelsen samt regionala utvecklingsnämnden senast 2023-04-05. 

 

 

För Region Norrbottens revisorer 

 

 

Birgitta Persson   Robert Edin 
Revisionens ordförande   Revisionens vice ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport ”Granskning av regionens arbete med att beakta barnkonventionen”, PwC, oktober 
2022. 
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