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Svar på motion nr 26/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och 
Francisco Contreras (V) - Barnbokslut i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
I en motion väckt i Kommunfullmäktige 2015-09-14, § 5:17, förslår motionärerna att Österåkers 
kommun inrättar ett årligt barnbokslut där man utvärderar sin verksamhet från ett barn- och 
ungdomsperspektiv, i enlighet med FN:s barnkonvention. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Motion nr 26/2015 anses besvarad i och med det pågående implementeringsarbetet av Barn- och 
ungdomspolicyn för Österåkers kommun. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsförvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande "Med fokus på barns bästa och barns 
inflytande konstaterar Kultur- och fritidsförvaltningen följande: Barn och unga bör själva kunna se 
och förstå det som gäller dem för att känna sig delaktiga i det som sker omkring dem och påverkar 
deras liv. Ett kontinuerligt arbete för ökade möjligheter till inflytande och regelbundna 
återkopplingar i ärenden som gäller barn och unga samt utbildning i de egna rättigheterna är insatser 
som Barn- och ungdomspolicy för Österåkers Kommun föreskriver. Det tillsammans med 
utbildning för berörda yrkesgrupper och tydliga processbeskrivningar för varje nämnd lägger 
grunden för att barn och unga själva på sikt ska kunna vara med och utforma dokumentadon som 
speglar deras tillvaro och uttrycker deras åsikter. 
Innan implementeringsprocessen av Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun genomförts 
är ett barnbokslut inte möjligt att genomföra." 

Barn- och ungdomspolicyn antogs av Kommunfullmäktige 2015-10-26, § 6:10. 

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

Tidigare beredning 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2016-03-17. § 2:7. 
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Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-03-17, § 2:7. 
2. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-16. 

WjölofFriifaaft^ 
Kommundirektör 

Peter Kreme 
Kanslichef 
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