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Bilaga till Klimatplanen - Prövning av barnets bästa
1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet
eller åtgärden?

Klimatplanens effekter berör barn ur olika perspektiv, både kort- och
långsiktigt, samt både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Att minska negativa
klimatförändringar har positiv påverkan på barnets bästa utifrån långsiktiga
aspekter kring hälsa och utveckling. En betydligt mer direkt påverkan på
barnen i Tyresö är att minskad trafik och överflyttning till elektrifierade fordon
innebär minskade lokala utsläpp vilket i sin tur medför bättre luftkvalitet. I en
rapport från Folkhälsomyndigheten (Miljöhälsorapport 2021) påpekas hur barn
är känsligare för luftföroreningar än vuxna, vilket gör att det är ännu viktigare
ur barnets perspektiv att vi fattar beslut som minskar dessa föroreningar.
Minskad trafik är också viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt, vilket är särskilt
viktigt för barn som ofta är sårbara i trafiken. Vidare innehåller Klimatplanen
mål för ökat cyklande och resor med kollektivtrafiken, i linje med Tyresös
trafikstrategi ”Tyresö styr mot hållbara transporter”, vilket är ökar tillgängligheten
för färdmedel som alla barn har möjlighet att nyttja. Klimatplanen adresserar
även ökat distansarbete, vilket medför att familjer kan få mer tid ihop eftersom
föräldrarna sparar in den tid som de i vanliga fall lägger på arbetspendling.
Den ekonomiska aspekten av ett teknikskifte mot förnybara drivmedel har en
initial kostnad men eftersom målet i klimatplanen sträcker sig över en längre
tidsperiod så har den inte negativ påverkan på barn från olika socioekonomiska
förhållanden, då tekniken kommer bli mer och mer tillgänglig. Klimatplanen
inkluderar även fler olika alternativ. Med klimatplanen kan både barn och
vuxna få ta del av tekniska utvecklingen för det hållbara samhället, vilket gör
att de inte halkar efter i kunskap om tekniska lösningar, något som kommer
vara avgörande för att vi ska nå målen i Parisavtalet. Den stora påverkan är
trots allt på barn i mer sårbara samhällen utanför Tyresö vars framtid står och
faller beroende på klimatförändringarna.
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2. Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de beaktats?

Delvis, vi har genomfört en ungdomsdialog med gymnasieungdomar, där en
del av resultatet visade på vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga för att vi ska
uppnå visionen i kommunplanen om ”Det hållbara livet” i Tyresö. Dessa
hållbarhetsaspekter har till viss del legat till grund för arbetet med klimatarbetet
och styrkt framtagandet av målen i klimatplanen. Klimatplanen kan skapa
förtroende för att samhället hanterar klimatkrisen, skapa hopp om att det går
att påverka istället för att ingenting händer. I en undersökning från Novus och
Våra barns klimat (2020:7) svarar 60% av de tillfrågade unga mellan 12-18 år
att de känner oro gällande klimat och miljö. I Folkhälsomyndighetens
Miljöhälsorapport (2021) är den siffran lägre (22% av tillfrågade 12-åringar
känner oro väldigt ofta eller ofta), men den högsta andelen av de som känner
oro bor i eller nära storstäder.
3. Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet
beaktats?

-

Ja, se ovan stycke nummer 1, om hur barn påverkas direkt och indirekt.

4. Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller
grupper av barn och ungdomar?

En risk i omställningsarbetet är att olika grupper och individer har olika
möjlighet att ta del av det på grund av olika ekonomiska förutsättningar, men
att den risken jämnas ut över tid, samt att inga förslag utesluter någon.
Klimatplanen stödjer utveckling av infrastruktur som skapar fler alternativ för
fler människor. Den eventuella risken att Klimatplanen språkligt kan utesluta
någon kommer vi arbeta för att undvika genom kommunikationsinsatser där
det behövs.
Andra risker har inte identifierats.
5. Vilka olika handlingsalternativ har identifierats?

-

Att inte göra något alls
Att sätta en plan som bara följer de svenska målen.
Att skriva en strategi som inte har den publika kommunikationen.

6. Har en analys för olika handlingsalternativ gjorts utifrån barnets
bästa?

Ja, vi ser att handlingsalternativ som påskyndar klimatomställning är det
viktigaste ur barnets bästa för långsiktigt hälsa och möjlighet till utveckling
(Barnkonventionens art. 6 Rätt till liv, överlevnad och utveckling).
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7. Planera för återkoppling och utvärdering.

Klimatplanen ska förankras externt och där kommer barn och unga vara viktig
målgrupper för återkoppling och utvärdering. Den externa förankringen har
ännu ej planerats i detalj i projektet.
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