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Interpellation till byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius 

 

 

 

 

Interpellation om barnperspektiv i planprocessen 

 

 

Barn saknar den möjlighet som många vuxna har – att skapa sina egna förutsättningar. Därför blir 

samhällets ansvar för dem väldigt tydligt. Vi i Vänsterpartiet anser att barns och ungdomars perspektiv 

ska vara en naturlig del i samhällsbyggandet och barn ska ges möjlighet till inflytande i den fysiska 

planeringen. Barnperspektivet handlar om att tillgodose barns och ungdomars behov och intressen 

utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, som Sverige sedan år 1990 är skyldig att efterleva.  

I FN:s barnkonvention artikel 12 står att ”Barn ska få komma till tals i alla frågor som rör dem och barn 

och ungdomar ska ha möjligheter att påverka”. 

 

Kommunerna har genom sitt planmonopol en särskilt viktig uppgift att fylla för att barnkonventionen 

ska införlivas i samhällsplaneringen. I beslut om markanvändning, bebyggelse, infrastruktur och 

rumslig utveckling grundläggs många av de villkor som styr barns liv. I Plan- och bygglagen finns 

regler för medborgarnas inflytande i planprocessen. Lagen skiljer inte på barn och vuxna, alla 

medborgare ska ha lika rätt att lämna sina synpunkter i samrådsskedet. Lagen ger möjlighet att 

påverka men kräver att individen tar ett eget ansvar att delta i samhällsprocessen. De flesta 

samrådsparter är vuxna till exempel statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och 

fastighetsägare. För att få in barnperspektiv i planeringen krävs att kommunerna själva bjuder in eller 

tar kontakt med barn. 

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har utarbetat ett dokument kring barnkonventionen i den fysiska 

planeringen. Där visas konkret på vilka aspekter som kan vara relevanta att beakta samt exempel på 

metodik. Dokumentet innehåller bland annat en checklista för integrering av barnkonventionen i 

översiktsplanen. I Plan- och bygglagen ställs krav på att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) eller att göra en bedömning av vilka sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser en 

plan får. Göteborg stad har utvecklat ett verktyg och processtöd för barnkonsekvensanalys som kan 

användas i det ordinarie planarbetet.  

 

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande frågor: 

1) På vilket sätt tillgodoser staden idag barns och ungdomars behov i samhällsplaneringen? 

2) Har staden planer på att börja använda sig av barnkonsekvensanalyser i 

detaljplaneprocessen? 

3) Om ja, när och hur?  

4) Om nej, varför inte? 

5) Om nej, hur ska staden garantera att barnkonventionen efterföljs i den fysiska planeringen? 
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