Vänsterpartiet Tyresö

Hållbarhetsutskottet sammanträde den 16 december 2020.
§54 Delredovisning av Revidering av klimat- och energistrategin
Klimat- och energistrategin för Tyresö kommun är ett av de viktigaste instrumenten
för hur vi ska arbeta för att vårt sätt att leva ska bli hållbart för jordens och
människornas överlevnad. Den ska vara lätt att förstå och lätt att leva efter för de
som är bosatta i kommunen.
Nuvarande Klimat- och energistrategi för kommunen gäller för perioden 2010-2020
och har omarbetats en gång och då till ett paraplydokument. För snart två år sedan på Hållbarhetsutskottets möte den 20 februari 2019 - fick tekniska kontoret och
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera klimat- och energistrategin inom
utskottets ansvarsområden samt att återkomma snarast med en tidsplan för det
arbetet.
Sedan uppdraget om att revidera klimat- och energistrategin gavs till förvaltningarna
har FN:s konvention om barnets rättigheter blivit svensk lag. Det är en av de
viktigaste reformerna för barn som Sveriges riksdag beslutat om. Lagen säger att i
ärenden som rör barn ska barnets bästa utredas och särskilt beaktas, att ett barn ska
få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör
barnet samt att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder
och mognad.
I tjänsteskrivelsen i ärendet görs en prövning av barnets bästa och bedömningen är
att ärendet inte berör barn. Av den anledningen har någon prövning av barnets bästa
inte genomförts. Istället kommer en prövning av vad som är barnets bästa göras i
arbetet med Klimatplanen.
Enligt min uppfattning är det viktigt att prövningen av vad som är barnets bästa
integreras i varje steg i revideringen och framtagandet av Klimat- och energistrategin.
En sådan granskning i varje led skulle kunna förändra det fortsatta arbetet med
strategin och påverka slutsatserna. Det är också viktigt att varje bedömning av vad
som är barnets bästa framgår av dokumentet.
I presentationen på utskottsmötet visades en film om hur förvaltningen arbetat med
att höra barnens åsikter om vad som är viktigt i arbetet med en hållbar utveckling och
deras oro för framtiden. Det råder inte några som helst tvivel om att förvaltningen har
för avsikt att pröva barnets bästa i varje steg av revideringen. Jag tvivlar inte heller på
att ordförande i utskottet vill att barnets bästa ska prövas i varje steg i revideringen.
Men de prövningarna måste dokumenteras.
Anledningarna till varför jag vill att arbetet med att bedöma och analysera vad som är
barnets bästa ska dokumenteras i varje led är två. Dels för att vi ska veta vad det är i
prövningen av barnets bästa som leder fram till just det beslutet och, om barnets
bästa inte kan tillgodoses, vilka kompensatoriska åtgärder som kommer att vidtas
och dels för att det som inte finns dokumenterat utan endast uttalats kan ändras utan
att det fattas några beslut i demokratisk ordning om det.
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Om jag hade haft rösträtt hade jag yrkat att det till Hållbarhetsutskottets förslag till
kommunstyrelsen under rubriken Beskrivning av ärendet, lagts till en punkt 3 som
berättar att Barnkonventionen nu blivit svensk lag och att det innebär att vad som är
barnets bästa ska prövas och analyseras i varje skede i framtagandet av Klimat- och
energistrategin samt att prövningen, analysen och beslutet ska dokumenteras.
Tyresö 17 december 2020
Ulla Hoffman
Vänsterpartiet, ersättare
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