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Enklare prövning av barnets bästa- Uppdatering av
översiktsplan Tyresö 2035
Checklista för en enklare prövning av barnets bästa
1.På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet eller åtgärden?
Översiktsplanen pekar ut kommunens framtida markanvändning och fysiska utveckling fram till 2035.
Då översiktsplanen har en lång genomförandetid fram till 2035 berör översiktsplanen inte bara barn
och unga enligt deras nuvarande situation utan påverkar dem även i förlängningen i hur deras
hemkommun kommer att se ut när de hunnit bli vuxna.
I översiktsplanenen ska allmänna intressen främjas och tas hänsyn till. Översiktsplanen ska ge en
samlad information om hur kommunen avser att tillgodose de allmänna intressena. Allmänna
intressen är samhällets gemensamma intressen som ska beaktas och tillgodoses i all planläggning.
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän
synpunkt medför en långsiktigt god hushållning. Enskilda intressen bör inte få hindra en utveckling
som bedöms vara betydelsefull. (Jfr. prop. 1985/86:1 s. 112)
Översiktsplanens uppgift är att ge en samlad information om hur kommunfullmäktige anser att
bestämmelserna om allmänna intressen ska tillgodoses i kommunen. Det innebär att avvägningar
måste göras mellan intressen. Kommunen avgör utifrån sina förutsättningar och behov vilka allmänna
intressen som är relevanta för kommunens fysiska planering.
I nuvarande översiktsplan har barnens intresse behandlats som ett av flera allmänna intressen. Detta
säkerställdes bland annat genom den hållbarhetsbedömning där målen i Agenda 2030 vägts in. I
denna lyfts påverkan på barn fram utefter flera aspekter. Den framtida markanvändningen förväntas
överlag ge positiva effekter för barn och unga . Under den tidiga dialog som genomfördes innan
framtagande till översiktsplanen inkluderades barn och unga och deras synpunkter vägdes in i arbetet
med att ta fram översiktsplanen Tyresö 2035.
2. Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de beaktats?
En medborgardialog har genomförts sommaren 2021. Under medborgardialogen fick Tyresöborna
lämna synpunkter på hur de ville att sin kommun och kommundel skulle utvecklas i framtiden.
Medborgardialogen har annonserats på kommunens hemsida och Facebook och möjlighet fanns även
att inkomma med svar via en enkät på kommunens hemsida. Barn under 18 år hade möjlighet att
lämna sina synpunkter över hur de såg på Tyresö och den egna kommundelens framtid. Barn och
ungas synpunkter utgjorde tillsammans med vuxnas synpunkter ett samlat underlag till hur
Tyresöborna såg på utvecklingen och behandlades på ett likvärdigt sätt i vårt förslag till beslut.
3.Beaktande av åsikter
Förslag till beslut har beaktat Tyresöbornas synpunkter (barn och ungdomar inkluderat).
Bedömningen är att Tyresöbornas synpunkter fortsatt, i huvudsak, är i linje med inriktningen i
översiktsplanen vilket talar för att ett större omtag av översiktsplanen inte behövs göras i dagsläget.

Kommunstyrelseförvaltningen
Olof Johansson
Översiktsplanerare
Enheten för Analys och tillväxt

4.Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet beaktats?
Barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet är beaktat i nuvarande översiktsplan
genom en hållbarhetsbedömning där extern konsult har bedömt översiktsplanens möjligheter att
tillgodose dessa delar. Översiktsplanens inriktning bedöms styra mot förbättrade förhållanden.
5.Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av barn och
ungdomar?
Nej, nuvarande förslag av översiktsplanen bedöms inte diskriminera enskilda eller grupper av barn
och ungdomar.
6.Vilka olika handlingsalternativ har identifierats?
Handlingsalternativ har varit 1. att göra ett större omtag med översiktsplanen 2. Göra redaktionella
ändringar av översiktsplan. 3. Lämna översiktsplan oförändrad och redovisa förändrade
förutsättningar i planeringsstrategin. Alternativ rekommenderas.
Nuvarande översiktsplanen bedöms tillgodose barnets bästa på ett välavvägt sätt och barn och ungas
synpunkter har utgjort ett viktigt underlag vid framtagande av planen. Alternativ 2 innebär att
översiktsplanens inriktningar behålls, vilket fortsatt bedöms bidra till barnets bästa. Huruvida ett
större omtag enligt alternativ 1, skulle kunna bidra till barnets bästa på ett bättre sätt än Alternativ 2 är
i dagsläget svårt att svara på, och hade behövt analyseras i den
miljökonsekvensbeskrivning/hållbarhetsbedömning som tas fram i samband med framtagande av
översiktsplanen.
7.Har en analys för olika handlingsalternativ gjorts utifrån barnets bästa?
Ja, enligt ovan.

