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Revisionsrapport: Granskning av hur barnens rättigheter tas tillvara i Huddinge kommun
De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har uppdragit till KPMG AB att genomföra en
fördjupad granskning av Huddinge kommuns efterlevnad av FN:s konvention om barns rättigheter
(barnkonventionen). Syftet med granskningen har varit att belysa och bedöma i vilken utsträckning
kommunstyrelsen och berörda nämnder arbetar för att leva upp till de krav som anges i
barnkonventionen avseende barnets rättigheter. Inom ramen för granskningen ska också bedömas hur
kommunen rustar sig inför att barnkonventionen ska få status som svensk lag. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2017.
Efter genomförd granskning rekommenderar vi att:










kommunstyrelsen säkerställer att barnrättsfrågan tydliggörs i centrala styrdokument.
att alla nämnder som fattar beslut som påverkar barn använder checklistor.
granskade nämnder regelbundet genomför utvärderingar av beslut som berör barn för att
säkerställa barnets delaktighet och att det syns i beslutsformuleringar, i enlighet med artikel
12 i barnkonventionen.
kultur- och fritidsnämnden fortsätter med kontinuerliga utvärderingar av hemsidan Ung
Huddinge så att den lever upp till sin fulla potential och att barn och unga får vara delaktiga i
arbetet med hemsidan.
kommunen genomför en grundläggande utbildningsinsats för all personal, alla politiker samt
för personal i bostadsbolaget Huge i samband med att barnkonventionen förväntas blir svensk
lag 2020.
kommunstyrelsen säkerställer att utbildning om rättigheterna i barnkonvention är en del av
introduktionen för all ny personal i Huddinge kommun.
ansvariga nämnder bör säkerställa att personal i myndighetsutövande verksamheter får en
fördjupad utbildning om barnets rättigheter kontinuerligt.
kommunstyrelsen säkerställer att samordningsarbetet kring barnrättsfrågor fortsätter att
utvecklas och stärkas inom kommunen.
övriga nämnder/förvaltningar tar del av de erfarenheter som kommer fram i social- och
äldreförvaltningens omställningsarbete kring att barnkonventionen förväntas bli svensk lag
2020.

Revisionen beslutar att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen och övriga nämnder för yttrande
senast 2018-03-30 och för kännedom till kommunfullmäktige.
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