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Barn- och ungdomspolicy
för Österåkers kommun
Plats för bild! Vi använder endast fotografier.
Placera fotografiet här.
1) Rätt format på bilden är 138x211 mm
Använd ett bildprogram och beskär bilden så mått eller proportioner stämmer.
Ska dokumentet tryckas, bör bildens upplösning vara 300 dpi, samt i CMYK färgskala.
2) Sätt markören längst upp till vänster för ordet ”Placera”
3) Välj Infoga – bild och markera bilden du vill använda
4) Se till att bilden är placerad så att dekorelementet längst ner till vänster
är placerad ovanpå bilden.

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 FNs
barnkonvention 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.
Omfattning
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.
Österåkers kommun ska erbjuda fortbildning till beslutsfattare, berörda yrkesgrupper
samt barn och unga själva för att stärka kunskapen om barns rättigheter.
Österåkers kommun ska stimulera och stötta unga i att själva komma med idéer samt
öka deras möjligheter till inflytande i kommunala beslut.
Beslut och åtgärder som rör barn och unga ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv.
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