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Sammanfattning 

Motionärerna vill i sin motion att barn och ungdomars åsikter och synpunkter kring hur kommunen 
ska utvecklas i framtiden tas tillvara. Det kan exempelvis göras i arbetet med den nya 
översiktsplanen samt i detaljplaneprocesser och avse hur platser kan påverka barns och ungdomars 
behov. I motionen framställs fyra yrkanden: 

1. Att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram förslag på hur barnperspektivet kan integreras i all 
fysisk samhällsplanering i kommunen 
2. Ta fram förslag på form för den formella processen med en ny översiktsplan utifrån att berörda 
ska komma till tals 
3. Pröva möjligheten att inrätta en barn- och ungdomspanel för arbetet med översiktsplanen 
4. Ta fram förslag för ökade möjligheter för barn och unga att vara med och påverka beslut vid 
arbetet med miljömål samt god bebyggd miljö. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1) Att bifalla punkt 1 och 4 genom att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att senast under 
2016 ta fram rutiner för barn- och ungdomsperspektivet i samhällsplaneringen 

2) Punkt 2 och 3 anses vara besvarade med hänvisning till att barn- och ungdomsperspektivet 
beaktas under den tidiga dialogen kring den nya översiktsplanen, exempelvis genom kontakt med 
barnombud, ungdomslots, elevråd och ungdomsråd, workshop med unga. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen daterat 2015-10-09 

Michaela^fetcher 
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Svar på motion nr 8/2015 från Ann-Christine Furustrand, Anas Abdullah 
och Mats Larsson (s), "Lyft in barnperspektivet i samhällsplaneringen" 

Sammanfattning 
Motionen "Lyft in barnperspektivet i samhällsplaneringen" poängterar vikten av att ta tillvara på 
barn och ungdomars åsikter och synpunkter kring hur kommunen ska utvecklas i framtiden samt ger 
förslag på åtgärder. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
1. Bifalla punkt 1 och 4 i motion "Lyft in barnperspektivet i samhällsplaneringen" genom att ge 

samhällsbyggnads förvaltningen i uppdrag att senast under 2016 ta fram rutiner för barn- och 
ungdomsperspektivet i samhällsplaneringen 

2. Punkt 2 och 3 anses vara besvarade med hänvisning till det pågående arbetet med en ny 
översiktsplan samt att Barnkonventionen ska beaktas. 

Bakgrund 
Ann-Christine Furustrand, Anas Abdullah och Mats Larsson (s) har i en motion poängterat vikten av 
att ta tillvara på barn och ungdomars åsikter och synpunkter kring hur kommunen ska utvecklas i 
framtiden. Det kan exempelvis göras i arbetet med den nya översiktsplanen samt i 
detaljplaneprocesser och avse hur platser kan påverka barns och ungdomars behov. 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. Att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram förslag på hur barnperspektivet kan integreras i all 
fysisk samhällsplanering i kommunen, 
2. Ta fram förslag på form för den formella processen med en ny översiktsplan utifrån att berörda 
ska komma till tals, 
3. Pröva möjligheten att inrätta en barn- och ungdomspanel för arbetet med översiktsplanen samt 
4. Ta fram förslag för ökade möjligheter för barn och unga att vara med och påverka beslut vid 
arbetet med miljömål samt god bebyggd miljö. 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att rutiner för barnperspektivet i samhällsplaneringen tas 
fram under 2016, se ovan punkt 1 och 4. När det gäller punkterna 2 och 3 så bedöms barn- och 
ungdomsperspektivet beaktas under den tidiga dialogen kring den nya översiktsplanen, exempelvis 
genom kontakt med barnombud, ungdomslots, elevråd och ungdomsråd, workshop med unga, 
deltagande vid Ungdomens dag samt vid val av metoder (så som webbenkät, utställning i 
Information Österåker samt närvaro på sociala medier). Perspektivet kommer även att beaktas i det 
fortsatta arbetet med översiktsplanen. Översiktsplanen ska främja en hållbar utveckling vilket bl.a. 
innebär att höra och tillgodose olika gruppers intressen i den utsträckning det är möjligt. Därutöver 
ska Barnkonventionens artiklar alltid beaktas. 
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Motion till Österåkers kommunfullmäktige 
2015-02-18 

Lyft in barnperspektivet i samhällsplaneringen 
Ansvaret för den fysiska planeringen, och för att barnperspektivet beaktas i samband 
med att planer upprättas, vilar på varje enskild kommun. Det är dags att också Österåkers kommun 
som är en barnrik kommun också tar tillvara barn och ungdomars åsikter och synpunkter hur de vill 
att Österåkers kommun skall utformas i framtiden. I kommunens arbete med till exempel 
översiktsplanen ingår att också samordna olika intressen och göra avvägningar dem emellan, 
däribland barnperspektivet. Varför inte inrätta en särskild barnpanel så att ett barnperspektiv tillförs 
arbetet med Österåkers kommuns nya översiktsplan! 

Några utgångspunkter 

Det är särskilt viktigt att barn har inflytande och får vara delaktiga i den egna närmiljöns utformning 
då det gäller möjligheter till lek och fritidssysselsättningar Barn har enligt FN:s barnkonvention också 
rätt till att få känna trygghet och att få växa upp i en god och stimulerande miljö. Det är även 
grunden till en socialt hållbar utveckling inom den fysiska planeringen. 

Barnkonventionen följer fyra grundprinciper 

Artikel 2: Varje barn, utan undantag har rätt att få ta del av sina rättigheter 

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling ska säkerställas 

Artikel 12: Barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad 

Konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska stärka barnets värde och rättighet som 
samhällsmedborgare och brukare. Med barn avses varje människa som är under 18 år. Barnets 
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. 

Barns- och undomars bidrag är viktiga när Österåkers framtid skall utformas 

I detalj- och översiktsplanearbetet som innehåller framtagande av bestämmelser om lokaliserings-, 
utformnings- och placeringsfrågor, kan Österåkers kommun t.ex. ta in frågor som handlar om hur 
olika sorters platser kan komma att påverka barn och ungdomars behov. Hur bostäder, trafikleder, 



skolor, grönområden och lek- och idrottsplatser ska lokaliseras, har exempelvis stor inverkan på vilka 
möjligheter barn har till att nyttja miljön på egen hand 

Föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

Att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram förslag hur barnperspektivet kan integreras i 
all fysisk samhällsplanering här i Österåkers kommun. 

Att ansvarig nämnd tar fram förslag på hur den formella processen med översiktsplanen 
kan vara utifrån en positiv syn om att berörda parter ska komma till tals, däribland 
barn. 

Att ansvarig nämnd prövar möjligheten att inrätta en särskild barn- och ungdomspanel 
specifikt för arbetat med översiktsplanen med bred representation av barn och unga i 
olika åldrar, från olika delar av kommunen och med jämn könsfördelning. 

Att ansvarig nämnd tar fram förslag som syftar till att öka möjligheter för barn och unga 
att vara med och påverka beslut ur ett barnperspektiv även vid arbete inom 
miljömålet samt god bebyggd miljö. 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christine Furustrand 

Anas AbduTlah 


