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

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige beslutar 
Motion nr 26/2015 - barnbokslut i Österåkers kommun anses besvarad i och med att Barn-
och ungdomspolicy för Österåkers kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-10-26, 
samt att det i Österåkers kommun nu på går ett omfattande implementeringsarbeta av denna. 

Sammanfattning 
I motion nr 26/2015 - Barnbokslut i Österåkers kommun, föreslår motionärerna att 
Österåkers kommun inrättar ett årligt barnbokslut i vilket kommunen utvärderar sin 
verksamhet från att barn- och ungdomsperspektiv. I och med antagande av Barn- och 
ungdomspolicy för Österåkers kommun pågår just nu ett omfattande implementeringsarbete 
med fokus på sektorsövergripande arbete med barnens bästa i centrum. 

Beslutsunderlag 
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-02-16 

Förslag till beslut 
Conny Söderström (M) yrkar bifall till besluts förslaget innebärande att: 
Motion nr 26/2015 - barnbokslut i Österåkers kommun anses besvarad i och med att Barn-
och ungdomspolicy för Österåkers kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-10-26, 
samt att det i Österåkers kommun nu på går ett omfattande implementeringsarbeta av denna. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Conny Söderströms (M) 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Akten 
- Kommunstyrelsen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



Tjänsteutlåtande 

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden 

Datum 2016-02-16 
Dnr KFN15 2016/0006 

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

Sammanfattning 
I motion 26/2015 - Barnbokslut i Österåkers kommun, föreslår motionärerna att Österåkers 
kommun inrättar ett årligt barnbokslut i vilket kommunen utvärderar sin verksamhet från ett barn-
och ungdomsperspektiv. 
I och med antagandet av Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun pågår just nu ett 
omfattande implementeringsarbete med fokus på sektorsövergripande arbete med barnets bästa i 
centrum. 

Beslutsförslag 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
Motionen 26/2015 - Barnbokslut i Österåkerskommun anses besvarad i och med Barn- och 
ungdomspolicy för Österåkers kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2015-10-26, samt att det i 
Österåkers kommun nu pågår ett omfattande implementeringsarbete av denna. 

Bakgrund 
Barnbokslut beskrivs i motionen som "ett sätt att belysa hur kommunen arbetar med barns 
rättigheter och hur ett barnperspektiv tas i beaktan vid beslut och insatser". Vidare tar motionen upp 
FNs barnkonvention som en viktig referensram, vikten av att barnperspektivet antas inom 
kommunens samtliga verksamheter samt begreppen "barns bästa" och "barns inflytande". 
Målet för implementeringen av Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun är att varje 
förvaltning/nämnd ska ha tydliga processer i arbetet med barnrätts- och ungdomsperspektiv i 
respektive nämnds arbets- och beslutsprocesser där kommunens Ungdomslots finns tillgänglig som 
stöd. 

Förvaltningens slutsatser 
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 
dokumentation 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. 
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Tjänsteutlåtande 

Bilagor 
1. Motion 26/2015 - Barnbokslut i Österåkers kommun 
2. Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun 

Eva Wiström 
Förvaltningschef 

/ 
/ Lottie Skarstedt 

Vikarierande Ungdomslots 
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r o Antagen av Kommunfullmäktige: 
2015 10 *26, KF § 6:10 
Dnr: KFN 2015/0055 298 



Ungas värderingar idag - vuxnas värderingar imorgori 

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. 

o 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. 

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