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Rum för barn i Stockholms stads stadsplanering.
Remiss av motion av Cecilia Obermüller (mp)
Förslag till beslut
Tjänstutlåtandet lämnas som svar på remissen.

Göran Månsson
stadsdelsdirektör

Thomas Levin
verksamhetschef

Sammanfattning
Motionären påpekar att förtätningen av staden med bl.a. nya bostads-utbyggnader påverkar livsmiljöer i Stockholm för flera hundra år framåt.
Särskilt påverkar detta barnens livsmiljö då de är begränsade i sin rörelsefrihet och tillbringar större delen av sin tid i sin lokala närmiljö. Bättre
barnkonsekvensanalyser måste därför göras enligt motionären. Barns intresse bör vara en självklar del i planeringsprocessen och väga tungt i de
beslut som fattas. Barns och ungdomars behov och intressen ska tillgodoses utifrån FN:s barnkonvention. Stockholm bör enligt motionären skaffa
sig arbetsmetoder som bättre innefattar ett barnperspektiv i planeringsprocessen.
Förvaltningen instämmer i att bostadsbyggandet i innerstaden ofta innebär
att friytorna minskar, vilket kan vara ett bekymmer för framtiden, inte
minst mot bakgrund av vissa rapporter om ökad ohälsa bland barn i stadsmiljö. Slutsatsen är att bra bostadsområden måste planeras med god tillgång på ytor för lek och rörelse i närområdet. En sådan planering underlättas av ett gott samarbete mellan nämnder och förvaltningar inom stadens
organisation.
I motionen föreslås också att stadsledningskontoret får i uppdrag att redovisa hur FN:s barnkonventions intentioner ska efterlevas och få genomslagskraft i stadens planering. Stadsdelsförvaltningen stöder förslaget.
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Ärendets beredning
Ärendet är berett inom Gemensam service.
Ärendet och förvaltningens synpunkter
I en motion i kommunfullmäktige föreslås att barns och ungdomars livsmiljö fredas och att tillgång till ytor för lek och fritid i närhet till bostadsmiljön garanteras. Barn och ungdomar är själva experter på sin närmiljö
och bör därför enligt motionären ha större inflytande i den fysiska planeringen. Barnkonventionen bör följas och staden behöver förbättra sitt arbete på många punkter för att garantera en stadsplanering som slår vakt om
barns livsmiljö.
Utgångspunkten måste enligt motionären vara att få barn och ungdomar
delaktiga i samhällsbyggnadsprocessen. Exempelvis behöver man
- utveckla metoder för barns och ungdomars inflytande i planarbetet,
- genomföra barnkonsekvensanalyser vid alla beslut där barns miljöer
påverkas,
- upprätta barnchecklistor,
- följa upp och utvärdera planarbetet utifrån barnkonventionen,
- utöka samarbetet över nämndgränserna,
- ta fram åldersindelad statistik i kombination med geografiska
bestämning, (var bor och rör sig barn i olika åldrar),
- en barnplan som underlag i översiktplanen.
Stadsdelsförvaltningen ser det positivt att man gör det som är möjligt för
att garantera barn och ungdomar ett gott livsrum i framtiden.
Erfarenheter från planeringen av stadsutvecklingsområdet på nordvästra
Kungsholmen visar att det finns starka intressen av ökad bebyggelse i innerstaden och risken är att alltför få ytor blir kvar för barns lek och rörelse
i närområdet. Om man ser till priserna på dagens bostadsmarknad så är
många barnfamiljer uppenbarligen beredda att acceptera en sämre miljö i
innerstaden, men man måste se dessa frågor mer långsiktigt.
Goda uppväxtvillkor innefattar att barn växer upp i stimulerande miljö och
närmiljön bör vara anpassad efter barns behov och skapa förutsättningar
för utveckling med möjlighet till lek och fritidssysselsättning. FN:s barnkonvention ska vara vägledande i stadens planering, även i stadsplaneringen.
Parallellt med svårigheten att skapa tillräckligt stora och varierade friytor
ser stadsdelsförvaltningen också att det är svårt att få tillgång till tillräckliga ytor för inplacering av förskolor med bra och ljusa inomhuslokaler
och med tillhörande lek- och vistelseytor utomhus. I planeringen av nya
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skolor i området finns också starka inslag av konkurrens om ytorna. Skolans behov av god lokalisering i området och med tillgång till ytor för
skolgård är inte helt självklara och prioriterade i planeringen. Vi ser därför
att man bör införa normer på hur stor en skolgård ska innehålla för att ge
barnen tilltång till rörelse och lek. Barn måste få ta plats.
I motionen föreslås att stadsledningskontoret får i uppdrag att gå igenom
och redovisa en handlingsplan hur barnkonventionens intentioner ska få
genomslagskraft i stadens planering. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker
förslaget.
__________
Bilagor
Motionen från Cecilia Obermüller (mp)

