
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2015-09-01 
Dnr KS 2015/0282 

Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anta policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun i enlighet med Kultur- och 
fritids förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-23. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i tjänsteutlåtandet "Barn och unga har, enligt 
barnkonventionen och svenska lag, rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Vid beslutsfattande 
i frågor som berör barn och unga ska också barnet bästa stå i centrum. Österåkers barn- och 
ungdomspolicy ska bidra till att säkra barnrättsperspektivet samt skapa ett kommungemensamt och 
systematiskt arbetssätt rörande frågor som rör barn och unga. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2015-08-27, § 5:6. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-08-27, § 5:6. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-23 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör Kanslichef 
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O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 2015-08-27 

KFN § 5:6 Dnr 2015/0055-298 

Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun 

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige beslut 

Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun antas. 

Sammanfattning 
Under förra mandatperioden fördes diskussioner om inrättande av ett barn- och ungdomsråd 
av dåvarande Kultur- och utbildningsnämnden. Efter färdigställandet av den nya 
kategoriseringen av kommunens styrdokument som färdigställdes under våren 2014, KF 
2014-03-10 § 2:9, kostaterades att en policy var den sortens styrdokument som skulle arbetas 
fram. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-06-23. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att 
Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun antas. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (FP) 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- KS/KF 

lusterandes signaturer 

... ^ < %. 

Utdragsbestyrkande 



Österåker 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 
Datum 2015-06-23 
Dnr KFN 2015/0055-298 

Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Barn och unga har, enligt barnkonventionen och svensk lag, rätt att komma till tals i frågor som rör 
dem. Vid beslutsfattande i frågor som berör barn och unga ska också barnets bästa stå i centrum. 
Österåkers barn- och ungdomspolicy ska bidra till att säkra barnrättsperspektivet samt skapa ett 
kommungemensamt och systematiskt arbetssätt rörande frågor som rör barn och unga. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun antas. 

Diskussioner om ett barn- och ungdomspolitiskt dokument fördes under förra mandatperioden i 
dåvarande Kultur- och utbildningsnämnden. Efter färdigställandet av den nya kategoriseringen av 
kommunens styrdokument som färdigställdes under våren 2014, KF 2014-03-10 § 2:9, kostaterades 
att en policy var den sortens styrdokument som skulle arbetas fram. 

Förvaltningens slutsatser 
I arbetet med barnrättsperspektivet är det viktigt att grunden till kommunala beslut utgår ifrån 
aktuell kunskap och forskning om barn och unga samt att barnets bästa alltid ska stå i centrum. 
Barns och ungas åsikter ska efterfrågas i ärenden som på något sätt rör dem och deras åsikter ska tas 
i beaktande när beslut fattas. 

I kommunens vision anges att Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest 
väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka - en skärgårdskommun i världsklass. 
Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet. För att närma oss denna vision 
bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att arbetet med barn och ungas rättigheter är ett viktigt 
utvecklingsområde. 

Den föreslagna policyn anger en långsiktig inriktning och ambition för ett systematiskt arbete med 
barn och ungas rättigheter. Efter antagen policy kommer även riktlinjer att tas fram genom ett 
förvaltningsövergripande arbete. Detta för att skapa bred förankring och goda förutsättningar för 
organisationen att efterleva policyn. 

Bakgrund 

Bilagor 
1. Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun, 2015-06-22 

Sören Karlsson 
Tf förvaltningschef Ungdomslots 
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0 Österåker 

Ungas värderingar idag - vuxnas värderingar imorgon 

Samhället är endast i begränsad omfattning möjligt att planera utan hjälp av 
omvärldsbevakning och lyhördhet för ungas värderingar. Barn och unga har, enligt 
barnkonventionen och svensk lag, rätt att komma till tals i frågor som rör dem och vid 
beslutsfattande ska barnets bästa alltid stå i centrum. Österåkers barn- och ungdomspolicy 
ska bidra till att säkra barnrättsperspektivet samt skapa ett kommungemensamt och 
systematiskt arbetssätt rörande frågor som rör barn och unga. 

O infattning 
Policyn omfattar samtliga verksamheter och medarbetare i hela kommunen. Barnets 
rättigheter ska beaktas vid alla förvaltningsbeslut och politiska beslut på alla nivåer samt i 
kommunala styrelser. 

Österåkers barn- och ungdomspolicy anger att: 

© Aktuell kunskap och forskning om barn och unga ska ligga till grund för beslut och 
prioriteringar som rör barn och unga. 

® Österåkers kommun ska arbeta sektorsövergripande med barnets bästa i centrum i 
frågor som berör barn och unga. 

o Österåkers kommun ska erbjuda fortbildning till beslutsfattare, berörda yrkesgrupper 
samt barn och unga själva för att stärka kunskapen om barns rättigheter, 

o Österåkers kommun ska stimulera och stötta unga i att själva komma med idéer samt 
öka deras möjligheter till inflytande i kommunala beslut, 

o Beslut och åtgärder som rör barn och unga ska följas upp och utvärderas utifrån ett 
barnrättsperspektiv. 
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