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När en stad representerar 
alla dess invånare är det en 
stad för alla.



Förord
Stockholms stad ska vara en stad som respekterar och lever upp till 
FN:s barnkonvention. I Stockholm ska alla barn, oavsett bakgrund och 
förutsättningar, få sina rättigheter tillgodosedda och ha möjlighet till 
inflytande och vara delaktiga i att forma samhället och sina egna liv.  
Att bygga staden tillsammans med dess invånare oavsett ålder ökar den 
ömsesidiga förståelsen. Att släppa in barn och unga i beslut som rör dem 
leder till bredare och bättre beslutsunderlag för Stockholms stad samt att 
staden speglar en större del av dess invånare. När en stad representerar 
alla dess invånare är det en stad för alla.

Översiktsplanen är en av Stockholms stads viktigaste styrdokument.  
Det är i översiktsplanen som staden pekar ut huvudinriktningen för 
stads utvecklingen de närmaste 25 åren. Därför är det extra angeläget 
och glädjande att Stockholms stad under samrådet för den nya översikts
planen fick in synpunkter från närmare 350 barn och unga. Det har varit 
spännande och givande att ta del av dessa synpunkter. Barn och unga 
 lyfter behovet av trygga och omhändertagna miljöer över hela staden, 
icke kommersiella mötesplatser både inomhus och utomhus, mer färg 
både på husen och i utemiljön, regelbunden och heltäckande kollektiv
trafik, bostäder till rimliga hyror, bostäder för unga samt behovet av 
bostäder för stora familjer. 

Genom att barns och ungas samrådssynpunkter för första gången har  
diarieförts så har de blivit en viktig del av samrådet. Synpunkterna har 
varit en utgångspunkt för arbetet med att ta fram den nya översikts
planen. Stockholms stads barn och unga, lärare och pedagoger har 
 genom sin medverkan i samrådet för den nya översiktsplanen hjälpt 
staden att på ett tydligare sätt lyfta barnperspektivet i stadsplaneringen 
och det är vi tacksamma för.

Detta är första gången Stockholms stad kan ta fram en översiktsplan som 
så väl representerar barns och ungas behov i den växande staden, barn 
och unga som år 2040 kommer vara stadens makthavare. 

Tack, 

Roger Mogert, stadsbyggnads och kulturborgarråd i Stockholms stad
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1 Inledning



Stockholms stads översiktsplan revideras och har under perioden 10 november 2016 till 
  10 januari 2017 varit på samråd. Enligt plan och bygglagen ska en  översiktsplan alltid tas 
fram eller ändras  i samråd med en bred krets intressenter, såväl berörda myndigheter, 
 organisationer som medborgare. Genom att föra dialog med medborgarna i ett tidigt   
skede kan staden fånga viktiga  frågor och öka kvaliteten i planeringen. 

Stockholm – en stad för alla

Av erfarenhet vet vi att de som  vanligtvis deltar 
vid öppna samrådsmöten och bidrar med sina 
synpunkter är vuxna.   Det är därför  angeläget 
att involvera barn och unga på ett bättre sätt i 
kommunens demokratiska processer. Kommun
fullmäktige i Stockholm stad beslu tade i budge
ten för 2016–2018 om målet att Stockholm är en 
stad som respekterar och lever upp till barnets 
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. 
Konventionen innehåller 54 artiklar som beskri
ver barnets rättigheter. Artikel 3 som slår fast att 
barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla 
beslut som rör barn samt artikel 12 som handlar 
om att barn och unga har rätt att framföra sina 
åsikter och få dem beaktade i alla frågor som 
 berör dem   är två av konventionens mest ange
lägna budskap för Stockholms stad.

Enligt Vision 2040 – ett Stockholm för alla, ska 
utgångspunkten för Stockholms stads verksam
het vara att alla barn ska ha lika goda möjlig
heter, oavsett var i Stockholm barnen växer 
upp. I Stockholms stads budget står att alla barn 
har rätt till ett rikt liv med goda möjligheter till 
lek, kultur och idrott. Det innebär bland annat 
att miljön ska vara tillgänglig och utformad 
på ett sådant sätt att alla kan ta del av den. 
Stockholms stads budget pekar även ut behovet 
av fler mötesplatser för barn och unga, inte 
minst för flickor och hbtq-personer. Budgeten 
anger att barn mellan 0 och 18 år är en viktig 
målgrupp när Stockholm växer och att belysa 
barns perspektiv på planerna för det framtida 
Stockholm är mycket angeläget. 
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Stockholm är en stad som 
 respekterar och lever upp till 
 barnets rättigheter i enlighet 

med FN:s barnkonvention.

Barnets perspektiv
Speglar en utsaga från 
ett barn. För att kunna 
uttala sig om barnets 
perspektiv krävs att 
barnet själv har fått 
säga sin mening.

Därför har stadsbyggnadskontoret i Stockholms 
stad parallellt med det ordinarie samrådet även 
genomfört ett omfattande barn och ungdoms
samråd. Workshoppar genomfördes i 14 skolor 
från årskurs 2 i lågstadiet till årskurs 3 på gym  
nasiet. För att också nå barn och unga som 
ofta står utanför de demokratiska processerna 
genomfördes workshoppar med Södra Latins 
klass för nyanlända ungdomar och fritidsverk
samheten Himmel och Pannkaka som vänder 
sig till barn och unga med funktionsvaria tioner. 
 Dialogmöten erbjöds stadens samtliga ungdoms
råd enligt principen vi kommer till er. Dialoger 
genomfördes även med Stockholms regionala 
ungdomsråd samt Stockholms ungdomsparla
ment. För att fånga barnperspektivet för barn i 
förskoleåldern sammankallades en  fokusgrupp 
med förskolepedagoger från stadens förskolor.

Samtliga möten resulterade i samrådssyn punkter, 
som diarieförts och hanteras som  övriga  inkomna 
samrådssynpunkter. Det är första gången detta 
sker för ett av stadens viktigaste styr dokument.

9

Barnperspektiv
När vuxna ser barnet, 
strävar efter att förstå 
det och vidtar åtgärder 
som de bedömer vara 
till barnets bästa. 
Barnperspektivet kan 
inrymma barnets per
spektiv men behöver 
inte göra det.
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En metod i fem steg 
Barn och ungdomssamrådet följde stadsbyggnads
kontorets  metod för barn och ungdomsdialog. 

Steg 1: Kunskap
Att ha kunskap om det som ska diskuteras är 
grundläggande för verkligt inflytande. Därför 
bygger det första steget på kunskapsöverföring. 
Under workshoppar och möten diskuterades 
vad stadsbyggnad är och hur stadens politiska 
processer ser ut. Efter det lyftes FN:s barn
konvention samt barns rättigheter och vuxnas 
ansvar. 

Steg 2: Dialog
Dialogen bygger på att barn och unga bidrar 
med sina tankar och idéer kring Stockholms 
utveckling. Samtalet tar sin utgångspunkt i 
översiktsplanens fyra mål om en växande, 
 sammanhängande, klimatsmart och tålig stad 
med goda offentliga miljöer.

Steg 3: Återkoppling
Efter genomförd workshop eller dialog ges 
barnen en direkt återkoppling genom att mötes 
anteckningarna tillsammans med workshops
materialet sammanfattas och skickas till barnen 
och ungdomarna som förslag till samrådssyn
punkter. Deltagarna går igenom materialet   och 
justerar så att de känner att deras synpunkter 
representeras på ett korrekt sätt. Efter det    
skic kas dokumentet till stadsbyggnadskontoret 
och  diarieförs som en samrådssynpunkt. 

Återkopplingens andra steg representeras av detta 
dokument som speglar samtliga deltag ande barns 
och ungdomars samrådssynpunkter. Detta doku
ment innehåller även en utvärdering och analys 
av hur väl samråds förslaget för den nya översikts
planen möter upp barns och ungas behov. 
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Steg 4: Inflytande
Alla deltagande skolor, ungdomsorganisatio   ner 
samt pedagoggruppen skickade sina samråds
synpunkter till stadsbyggnadskontoret för 
diarieföring. Det innebär att synpunkterna ges 
samma tyngd som övriga  samrådssynpunkter 
och blir en del av beslutsunderlaget när 
översiktsplanen revideras och beslutas. På så 
sätt utövar barn och unga ett reellt inflytande i 
processen.

Steg 5: Utvärdering och analys
Samtliga barn och ungdomssamrådssynpunkter 
har sammanställts. En analys har genomförts 
för att se hur väl barns och ungas behov omhän
dertas i förslaget till ny översiktsplan. I de fall 
där behoven inte på ett tydligt sätt hanteras i 
översiktsplanen anges förslag på   hur översikts
planens skrivningar kan bli  tyd ligare för att på 

ett bättre sätt möta upp barns och  ungas behov i 
den växande staden. Dessa förslag har lämnats 
till projektledningen för den nya översiktspla
nen. Under rubriken   Så arbetar staden med 
behoven i analysen ges en kortare förklaring till 
hur Stockholms stad arbetar med vissa av de 
behov som lyfts eller hur staden har tänkt arbeta 
med de uppkomna behoven framöver.

Barn och unga har rätt att 
 framföra sina åsikter och få 
dem beaktade i alla frågor 
  som rör dem. 
Artikel 12 FN:s barnkonvention

Fem steg för  
delaktighet och  
inflytande 
Kunskap  
Dialog 
Återkoppling 
Inflytande 
Utvärdering och analys 
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En översiktsplan ska ge vägledning och stöd i beslut som gäller  användningen 
av mark och vattenområden samt hur den byggda miljön ska bevaras och 
utvecklas. Översiktsplanens tidshorisont är 2040 och ska tydliggöra hur 
stadens fysiska utveckling bidrar till visionen om ”Ett Stockholm för alla”. 
  En översiktsplan är inte juridiskt bindande men har en central roll för utveck
lingen av staden genom sin vägledande funktion. Därför är den ett av de 
viktigaste strategiska dokumenten i en kommun, och sätter de övergripande 
ramarna för det fortsatta utvecklingsarbetet.

I samrådsförslaget till reviderad översiktsplan 
för Stockholm står att Stockholm ska vara 
en stad för alla med täta och sammanhållna 
stadsmiljöer och där bebyggelse och grönstruk-
tur sam spelar och ger förutsättningar för goda 
livsmiljöer. Planen innehåller även fyra mål för 
stadsbyggandet, som sammanfattas nedan. 

En växande stad
Stockholm ska vara en växande stad som 
 genom sin attraktivitet lockar människor, före
tag och besökare från hela världen. En hög takt 
i stadsbyggandet ska säkerställa bostäder och 
sam  hällsfunktioner för alla. God tillgänglighet
ska ge människor och företag goda förutsätt
ningar att utvecklas.

En sammanhängande stad
Stockholm ska vara en sammanhängande stad,
där det är naturligt att röra sig mellan olika
stadsdelar och besöka nya platser. Människor

Ny översiktsplan för  
Stockholms stad och  
dess fyra mål 

med olika bakgrund ska kunna mötas i var
dagen och stadens många stadsmiljöer med 
sina olika kvaliteter ska vara tillgängliga för 
alla invånare.

God offentlig miljö
Stockholm ska ha en mångfald av identitets
starka stadsdelar med levande centrum. Stadens
alla delar ska erbjuda en bra livsmiljö med god
tillgång till stadskvaliteter och välgestaltade
och trygga offentliga miljöer som inbjuder till
delaktighet och lokalt engagemang.

En klimatsmart och tålig stad
Stockholm ska vara en klimatsmart stad, där
effektiv markanvändning och transporteffektiv
stadsstruktur bidrar till ökad tillgänglighet och
begränsad resursförbrukning. Stadsstrukturen
och de tekniska systemen ska vara välfunge
rande och tåliga så att staden kan möta klimat
förändringar och andra påfrestningar.

En hög takt i stadsbyg
gandet ska säkerställa 
bostäder och samhälls
funktioner för alla. God 
tillgänglighet ska ge 
människor och företag 
goda förutsättningar 
att utvecklas.
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Jag vill att det ska vara mer färg 
på husen. Det är ju redan grått och 

mörkt med snö på gatorna då måste 
 ju inte husen vara det också.

Följ framtagandet av  
Stockholms stads översiktsplan på 

stockholm.se/översiktsplan

De vanligaste 
samrådssynpunkterna 
samt en analys utifrån målen i översiktsplanen

Under samrådet hade Stockholms stad direkt
kontakt med 350 barn och ungdomar. De yngsta 
barnen gick i grundskolans årskurs 2 och de 
äld sta i gymnasiets årskurs 3. Varje deltagande 
klass delades in i blandande grupper men även 
en tjejgrupp och en killgrupp, detta för att 
 kunna urskilja om svaren och behoven skilde 
sig mellan könen. Södra Latins språkintroduk
tionsklass var övervägande killar och för skole
pedagogerna var uteslutande kvinnor. 

Sammanställningen representerar de deltag
ande skolor, förskolepedagoger och ungdoms
verksamheter som staden har varit i kontakt 
med. Här sammanfattas de synpunkter som 
oftast har förekommit i materialet uppdelat på 
översiktsplanens mål.

Samrådssynpunkterna analyseras sedan för  
 att se hur väl de besvaras i samrådsförslaget 
ti ll ny översiktsplan för Stockholms stad. 
 Analysen är genomförd av White arkitek
ter på uppdrag av Stockholms stad. I delen 
 Så arbetar staden med behoven i analysen 
redogör Stockholms stad för hur frågorna 
 hanteras i den fortsatta planeringen. I delen 
barn- och ungdomssamrådet, redovisas 
synpunkterna från varje skola och ungdoms
verksamhet  separat. Under rubriken Dialog 
och delaktighet presenteras barnens och ung
domarnas förslag på hur staden kan bli bättre 
på att involvera dem i stadsplaneringen.
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Allmänt om  
samrådsförslaget
Samrådssynpunkter
Många av de äldre baren lyfter att översiktspla
nen är otydlig och att skrivelser så som ”bör” 
inte är bindande nog. De efterfrågar även en 
ordlista för översiktsplanen då många ord och 
begrepp känns svåra och krångliga. De tycker 
även att översiktsplanen riktar sig för mycket 
till äldre och att barnens behov inte syns i sam
rådsförslaget till ny översiktsplan för Stock
holms stad. 

Analys
Det efterfrågas tydligare skrivningar. Över
siktsplanen använder sig av vaga formule ringar 
som att ”verka för” istället för att ”staden ska”, 
vilket innebär att Stockholms stad inte tar 
tydlig ställning och inte heller förbinder sig 
helt och fullt till något. Under rubriken Fokus 
på barn och äldre i avsnittet om En socialt 
sammanhållen stad står att barns behov ska 
prioriteras tidigt i planeringsprocessen och 
Stockholms stad ska verka för kvalitativa och 
stimulerande utemiljöer för barn i hela staden. 

Det är viktiga skrivningar men med få un dan      tag 
är frågan om barns och ungas behov inget som 
uppmärksammas särskilt i över siktsplanens 
övriga texter. Barnperspektivet   är med andra 
ord inte ett perspektiv som genom syrar planen 
i sin helhet. 

Så arbetar Stockholms stad  
med behoven i analysen
Flera remissinstanser, inte bara barn, har lyft    
    att översiktsplanen använder sig av vaga 
formuleringar. Stockholms stad tittar närmare 
på hur översiktsplanen kan bli tydligare då det 
kommer till åtaganden. Behovet av en ordlista 
för översiktsplanen har lyfts och därför finns 
i slutet av detta dokument en ordlista med de 
vanligaste orden och begreppen. Att lyfta och 
stärka barnperspekti vet i den nya översikts
planen är ett viktigt och tydligt medskick från 
många av stadens medborgare. Detta har också 
lyfts av många  remissinstanser och Stockholms 
stad ser över hur utställningsförslaget kan 
förtydligas.

Om inte alla får vara med och 
 påverka översiktsplanen kan 
det  hända att staden inte blir 
   anpassad efter allas behov.

Det här dokumentet har en 
 ordlista som bland annat 
 förklarar det vanligaste stads
byggnadstermerna se sidan 118.

18
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Samrådssynpunkter
Flera barn och ungdomar anser att behovet  
av nya skolor och den roll skolan spelar i sam
hället inte lyfts fram på ett tillräckligt sätt.  
Frågan om bostad är viktig för många av barnen 
och ungdomarna. Flera betonar vikten av att ha 
ett hem. Andra pratar om vikten av tillräckligt 
rymliga bostäder för att alla i familjen ska kun
na ha ett eget rum. Hos de äldre ungdomarna 
finns en tydlig oro för långa kötider och höga 
hyresnivåer. I några grupper påpekas vikten 
av bostäder för olika ekonomiska förutsätt
ningar och familjestorlekar särskilt, och flera 
önskar sig billiga hus. Det lyfts även att det 
saknas boendeformer för barn och unga med 
funktionsvariationer så som gruppboenden och 
LSShem. I Husby syns även en önskan om ett 
mer blandat bostadsbestånd, bland annat med 
radhus. En av klasserna säger uttryckligen att 
de vill att översiktsplanen ska bli tydligare med 
vilka strategier Stockholms stad planerar att 
använda för att få till stånd en större mångfald i 
bostadsbyggandet. 

Frågan om tillgången till arbete kommer också 
upp i flera grupper. Generellt vill ungdomar att 
det ska bli enklare att få jobb och några önskar 
sig högre löner för unga. 

I materialet omnämns även vikten av grundläg
gande samhällsfunktioner som förskola, skola, 
universitet, sjukhus och äldreboenden. Vikten 
av fler skolor när staden växer är något som 
understryks särskilt. 

Analys 
Samtliga synpunkter gällande en växande stad 
från barn och unga berörs relativt utförligt i 
förslaget till översiktsplan. Sammantaget kan 
förslaget till ny översiktsplan sägas  motsvara 
barns och ungas synpunkter gällande en  väx ande 
stad relativt väl.
 

Så arbetar Stockholms stad med  
behoven i analysen

Det är positivt att målet om en växande stad 
motsvarar de behov som barn och unga under 
samrådet har gett utryck för. För att möta behovet 
av bostäder i Stockholm planerar Stockholms stad 
att bygga 140 000 bostäder till 2030. 

Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunen   
  planera så att förutsättningar finns för alla 
 invånare att kunna leva i goda bostäder. Hur 
Stockholms stad ska uppnå detta beskrivs i 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017–2020. 
Riktlinjerna ska grunda sig på en analys av den 
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper 
och marknadsförutsättningar. 

En växande stad 
Stadsbyggnadsmål

Jag uppfattar det som att  innerstaden 
är fokus och att det sedan växer utåt. 
Kan man inte koncentrera sig på 
 förorten som sen blir större och  växer 
ihop med innerstan.

Flera barn och unga 
betonar vikten av att 
ha ett hem. Det ska 
finnas bostäder för alla 
oavsett funktionsvaria
tioner, storlek på familj 
eller inkomst. 

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd
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Samrådssynpunkter 
Barnen och ungdomarna behöver en väl fung
erande kollektivtrafik med ökad turtäthet och 
tvärförbindelser. I Farsta uppmärksammades 
behovet av bättre kollektiva tvärförbindelser i 
söderort, till exempel mellan Farsta och orter 
som Högdalen, Rågsved och Fagersjö. Men 
även behovet av att kunna röra sig snabbt över 
Stockholmsregionen lyfts, det efterfrågas 
snabbare buss och tåglinjer.

I materialet finns även gott om önskemål om 
målpunkter som uppskattas av många, till  
 exempel, simhallar, äventyrsbad och utomhus
bad är ett vanligt önskemål liksom roligare 
lekplatser, idrottsplatser och museer. Vid upp   
repade tillfällen påpekas även att sådana mål
punkter borde spridas ut över hela staden,  
istället för att koncentreras till vissa centrala 
lägen. 

Temat segregation finns med, både indirekt och 
direkt i samtal och ses som ett stort problem 
som skapar ojämlika livschanser, stärker för
domar och förhindrar utveckling. 

Barnen och ungdomarna önskar satsningar 
på att minska de sociala skillnaderna och att 
förorten måste lyftas. Att satsa på förorter 
handlar mycket om att satsa på skolorna och att 
skolorna har en socioekonomisk och kulturell 
blandning. Det gäller att bryta upp de strukturer 
som gör att staden blir segregerad.

Tillgången till arbete och grundläggande sam
hällsfunktioner som förskola, skola, universitet, 
sjukhus och äldreboenden är också viktiga 
frågor, särskilt nya skolor. 

Önskemål om tydliga cykelleder och väl ut 
byggda, sammankopplade gång och cykel
banor återkommer också.

Bilar i stadsmiljön är överlag något som ska-
par hinder och otrygghet för barn. Såväl de 
yngre barnen som de äldre ungdomarna går 
och  använder sig av kollektivtrafiken mycket. 
Ibland cyklar de. Därför är en välfungerande  
kollek tiv   trafik med ökad turtäthet och väl 
utbyggda gång och cykelbanor mycket vik
tiga. Själva utformningen av perronger och 
vänthallar upplevs som ett problem för vissa 
grupper då det är viktigt att utformningen 
stöder även barn med funktionshinder, psyk
iska så väl som fysiska. För att öka tillgäng
ligheten efterfrågas även tydligare skyltning 
av gång- och cykelbanor. Några mer specifika 
förslag handlar om att bättre utnyttja stadens 
vatten vägar för kollektiva transporter samt att 
lyfta upp kollektivtrafiken i luften, genom till 
exempel linbanor och spårbunden trafik. Ytter
ligare ett återkommande önskemål handlar om 
gratis SLkort för ungdomar som gäller även 
 på kvällar och helger.

Analys 
Sammantaget kan förslaget till översiktsplan 
sägas motsvara de synpunkter som inkommit 
mycket väl. Barn och unga framhåller behovet 
av bra förbindelser mellan olika stadsdelar, av 
bättre kollektiva tvärförbindelser och starka 
målpunkter spridda över hela staden. Det finns 
en otydlighet då det kommer till vilken ambi
tionsnivå staden har gällande målpunkter. Här 
finns, i linje med barnens önskemål, utrymme 
för större tydlighet.

Temat segregation finns med, både  
indirekt och direkt i samtal och ses som 
ett stort problem som skapar ojämlika   
livschanser, stärker fördomar och 
 förhindrar utveckling.

En sammanhängande stad 
Stadsbyggnadsmål

Välfungerande 
 kollektivtrafik med 
ökad turtäthet 
samt   väl utbyggda 
gång och cykelbanor 
är mycket viktigt för 
barn och unga.

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd
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Så arbetar Stockholms stad  
med behoven i analysen

Översiktsplanen kommer att ses över utifrån de 
synpunkter som har kommit in från bland annat 
barn och unga. Att Stockholms stad ska vara 
en stad med god kollektivtrafik är något som 
är viktigt för en växande stad. Ett förtydligande 
gällande kollektivtrafiken som stomme och hur 
staden kan ta tillvara nya stationer, knutpunkter 
och kollektivtrafikstråk, kommer att arbetas in 
i översiktsplanen, framförallt i kapitlet Lokala 
utvecklingsmöjligheter. Många av frågorna som 
lyfts i analysen är frågor som kommer att hanteras 
inom områdesplaneringen. Tillgången    till bland 
annat mötesplatser och parker kommer att han
teras inom Stockholms stads om rå desplanering 
eller programarbeten när större bostadsområden 
planeras.

Under kapitlet Lokala utvecklingsmöjligheter i 
översiktsplanen går det att läsa hur Stockholms 
stad vill utveckla de 14 olika stadsdelsområdena 
med utgångspunkt i översiktsplanens stads
byggnadsmål: En växande stad, En samman
hängande stad, God offentlig miljö och  
En klimatsmart och tålig stad.

Stockholms stad samarbetar aktivt mellan för
valtningarna för att gemensamt skapa lämpliga 
platser för exempelvis kultur, rekreation och 
mötesplatser. Viktiga mötesplatser kommer  
att pekas ut på karta för respektive stadsdels
om råde i kapitlet Lokala utvecklingsmöjlig
heter i den kommande översiktsplanen. Utöver 
de mötes platser som pekas ut i de lokala 
utvecklings möjligheterna finns många andra 
mötesplatser. Behoven för barn och unga ser 
 olika ut i olika stadsdelar och det är viktigt att 
de lokala förutsättningarna får vara rådande  
då dessa mötesplatser skapas.
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Samrådssynpunkter 
Så gott som alla deltagare uttrycker ett starkt 
önskemål om fler aktiviteter och icke kommer-
siella mötesplatser för barn och ungdomar. Det 
har blivit särskilt tydligt att det saknas platser   
för barn i åldersspannet 9–14 år oavsett funk
tionsförmåga. Det finns även önskemål om 
mötesplatser där människor med olika ålder och 
bakgrund kan mötas. Särskilt viktigt är det med 
bra mötesplatser under vinterhalvåret. Därför 
är det viktigt att mötesplatserna verkligen är till 
för alla, att de är tillgängliga och inkluderande. 
Som ett led i resonemanget blir det mycket 
viktigt med fler icke kommersiella platser, där 
alla har råd att vistas. 

Samtidigt framgår att barn och ungdomar i alla 
åldrar vistas mycket i olika kommersiella rum, 
som gallerior, shoppingcentrum, caféer och lek
land, både själva och i sällskap med familjen. 

Utöver simhallar, äventyrsbad och utomhus
bad är fler lekplatser ett vanligt önskemål. De 
flesta lekplatser idag vänder sig till yngre barn. 
Därför önskar sig barn i mellanstadieåldern 
9–12 år roligare lekplatser med mer utmanande 
lekredskap för barn i deras ålder. 

Flera barn säger också att de önskar sig hem
liga eller lite undangömda platser som inte alla 
 hittar till, där de kan få vara ifred från vuxna. 
Det kan till exempel vara en gunga på ett ovän
tat ställe, kanske inne bland träden i någon liten 
dunge. 

Önskemålen om attraktiva fritidsgårdar eller 
ungdomens hus återkommer. Här nämns Tio 
 Tretton på Kulturhuset som ett exempel, som 
borde spridas till hela staden och även vända 
sig till ungdomar över 13 år. Det lyfts även att 
det saknas tillräckligt många fritidsgårdar för 
barn och unga med funktionsvariationer.

Som ett exempel på mötesplatser för en bredare 
målgrupp nämns Folkets hus. Det skulle inte 
bara bidra till möten och roliga aktiviteter utan 
även skapa mer levande och trygga centrum. 

Samtidigt finns också ett behov av mötesplatser 
som snarare än aktivitet erbjuder lugn och plats 
för avkoppling och ett mer stillsamt umgänge. 
Särskilt tjejer efterfrågar småskaliga, mer 
  intima eller ”mysiga” platser att ”bara vara i”, 

småprata eller kanske studera på. Allra bäst 
är förstås multifunktionella platser med olika 
kvalitéer där barn och unga kan välja mellan 
aktivitet och stillhet. 

Biblioteken är viktiga och uppskattas mycket 
men ibland krockar behovet av att kunna sam
tala med bibliotekens krav på tystnad. 

På flera skolor framkommer att det finns 
problem med skolgårdar som är för små för 
att klara av antalet barn. Några skolor hante
rar problemet genom att schemalägga barnen 
så att de bara får vistas vid lekredskapen på 
skolgården   vissa tider. Det leder i sin tur till 
att barnen väljer att vara inomhus mycket. På 
andra skolor vittnar barnen om trängsel och 
bråk om utrymmet. 

Ytterligare ett återkommande tema i samtliga 
    skolor utanför innerstaden handlar om att 
barnen önskar sig förstärkta och mer levande 
lokala centrum med fler butiker, mötesplatser 
och aktiviteter. Här lyfts även torgets funktion 
som aktivitetscentra med till exempel torg
handel och klädbytardagar. Det bidrar i sin tur 
till ökad trygghet i och runtomkring centrum
anläggningarna. 

Trygghet är en central fråga i vissa stadsdelar.  
Det gäller delvis centrumen men även bostads
områdena i övrigt. Här utpekas flera faktorer 
som viktiga orsaker till otryggheten. Det 
handlar dels om olika sociala problem och dels 
om sådant som kan kopplas till den fysiska 
miljön, till exempel bristfälligt underhåll och 
avsaknaden av aktivitet och folkliv vissa tider 
på dygnet. 

Parker och grönområden är också mycket vik
tiga för barnen och ungdomarna. Det handlar 
både om större naturområden, parker, plan
 t eringar, alléer, promenad och cykelstråk och 
små gröna ”mikroytor” här och där i stads
miljön. För de mindre barnen är det särskilt 
avgörande att parker och andra grönområden 
finns i deras omedelbara närhet. Även de äldre 
ungdomarna tycker att närhet till naturen är vik
tigt men kan tänka sig att åka längre för att ta 
sig dit. Då blir det viktigt med goda kollektiv
trafikförbindelser. Liksom andra målpunkter 
anses att attraktiva stadsdelsparker borde finnas 
i alla stadsdels områden. 

God offentlig miljö 
Stadsbyggnadsmål

Det är viktigt att 
mötesplatserna i sta  den 
verkligen är till för alla, 
att de är tillgängliga 
och inkluderande. 
Det behövs fler icke 
kommersiella platser, 
där alla har råd att vara.

På flera skolor fram
kommer att det finns 
problem med skol
gårdar som är för    
små för att klara av 
antalet barn.
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Särskilt de äldre ungdomarna efterfrågar ett 
mer varierat utbud av caféer, restauranger, 
butiker, marknader och andra aktiviteter, gärna 
av lite mer originell karaktär än de vanliga 
 kedjorna. Det som efterfrågas är mysfaktor  
och en urban atmosfär likt den i vissa delar  
av Köpenhamn, London och Berlin. 

Barn och ungdomar i alla åldrar tycker att 
staden är alldeles för grå, tråkig och färglös. 
Istället vill de se färggladare hus, varierade och 
livfulla offentliga rum. Det handlar både om 
arkitektur, design och offentlig konst. Platser 
med historia och en tydlig identitet lockar; det 
väcker intresse och förstärker upplevelsen. 
Därför understryker många vikten av att bevara 
äldre byggnader och kulturarvsmiljöer. 

”Skolan mitt i byn” måste bli en naturlig del 
av den lokala planeringen så att centrumen 
innehåller även skolor. Skolan blir nyckeln för 
integrering.

Då stadens samutnyttjas i allt högre grad ställer 
detta krav på underhåll samt att det finns fung
erande parklekar. Det är viktigt att översikts
planen belyser behovet av välplanerade skol 
och förskolegårdar då ytorna ofta är små.

 
Analys 
Sammantaget rimmar skrivningarna i över
siktsplanen ganska väl med barnens och 
ungdom arnas önskemål om fler mötesplatser, 
utvecklade lokala centrum, trygghet, ett mer 
varierat stadsutbud och livfull gestaltning, 
bevarat kulturarv och närhet till grönska i olika 
former. Men här saknas också vissa inslag 
som hade varit önskvärda sett från barnens 
perspek tiv. Vikten av rymliga skol och 
förskolegårdar berörs inte alls, annat än att 
park, skol och idrottsytor ofta kan samut
nyttjas så att samma yta får olika användning 
och olika brukare. Lekplatser nämns ofta i en 
bisats – som ett av många exempel på viktiga 
offentliga rum – men är inget översikts planen 
stannar upp vid. Utöver nämnda skrivningar 
om att barns   behov   ska prioriteras finns inga 
tydliga riktlinjer. Till exempel användandet av 
barnkonsekvens analyser och dialog med barn 
 i planeringen  eller miniminivåer vad gäller 
skol och förskole gårdar saknas. 

En fråga som genomgående varit mycket viktig 
för barnen och ungdomarna handlar om att det 
måste finnas fler icke kommersiella rum att 
mötas i, som alla har tillgång till oavsett ekono
miska förutsättningar. I förslaget till uppdaterad 
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översiktsplan läggs stor vikt vid grönområden, 
parker, stråk och idrottsplatser av olika slag; 
alla viktiga icke kommersiella rum. Men hos 
barnen och ungdomarna finns också en stark 
önskan om kostnadsfria platser inomhus, såsom 
Folkets hus eller ”community centers”, fritids
gårdar och ungdomens hus, bibliotek, museer 
och platser att studera på. Det är platser som 
aldrig nämns uttryckligen i planen.
 

Så arbetar Stockholms stad med    
behoven i analysen
Översiktsplanen kommer att ses över utifrån 
de synpunkter som kommit in från bland annat 
barn och unga. Att stärka barnrättsperspektivet i 
stadsplanering är en av Stockholms stads uttalade 
 ambitioner. Det pågår en rad olika samarbeten 
inom Stockholms stad som lyfter barnperspektivet 
inom stadsplanering, däribland förskole och skol
planeringen. Ett viktigt arbete under 2017 är att ta 
fram riktlinjer för kvalitativa utemiljöer för förskolor 
och skolor inom Stockholms stad. Delar av arbetet 
tas omhand av utbildningsförvaltningens kvalitets
program för skolors utemiljö. 

Detta program är något som utbildningsförvalt
ningen arbetar efter då nya skolor etableras eller 
skolgårdar rustas upp.

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med andra 
förvaltningar tagit fram riktlinjer för hur staden 
ska arbeta med integrerad barnkonsekvensanalys 
och dialog i tidiga skeden för att belysa barns och 
ungas behov i stadsplaneringen. 

I Stockholms stads arbete med områdesplanering 
och planprogram lyfts barnrättsperspektivet in 
tidigt i processen. Det är även i områdesplane
ringen och planprogram som behovet av icke 
kommersiella mötesplatser hanteras. Återigen 
är samarbetet inom stadens olika förvaltningar 
viktiga för att tidigt i planprocessen kunna identi
fiera olika behov och komma fram till bra lokala 
lösningar. 

Ett flertal av de mötesplatser som efterfrågas 
av barn och unga kommer återfinnas i de lokala 
utvecklingsmöjligheterna i översiktsplanen. 

Barn och ungdomar i 
alla åldrar tycker att 
staden är alldeles för 
grå, tråkig och färglös. 
Istället vill de se färg
gladare hus, varierade 
och livfulla offentliga 
rum. Det handlar om 
arkitektur, design och 
offentlig konst
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Samrådssynpunkter
Barn och unga anser att allt som byggs borde 
vara klimatsmart. Klimatpåverkan är inte det 
mest centrala temat i samtalen med barnen och 
ungdomarna men de är väl medvetna om att 
miljön måste värnas och har flera förslag. Ett 
önskemål som återkommer är att bygga fler 
hus med solceller på taken. Barnen önskar sig 
även elbilar att hyra och fler laddstationer för 
elbilar. Fler återvinningsstationer är ytterligare 
ett önskemål. Den fråga som förekommer mest 
frekvent är önskemålet om helt bilfria miljöer.
 
Analys 
Förslaget till ny översiktsplan svarar relativt väl 
upp mot barnens tankar om miljön och minskad 
klimatpåverkan. Stort utrymme ägnas åt vikten 
av att bygga klimatsmart och klimatanpassat 
och bilen har till stora delar fått maka på sig till 
förmån för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. 
Vad som möjligen skulle kunna bli tydligare är 
på vilket sätt biltrafiken påverkar barns rörelse
frihet i och upplevelser av stadsmiljön. 

Så arbetar Stockholms stad   
med behoven i analysen

Stockholms stads vision, Vision 2040, anger 
klimatsmart stad som ett av stadens mål. Vikten 
av detta ska lyftas och klimatsmart stad ska därför 
ingå i rubriken för detta mål i översiktsplanen. 

Stockholms stads framkomlighetsstrategi lyf
ter gång och cykel som högst prioriterat inom 
trafikhierarkin. Att värna om barns och ungas 
trafiksäkerhet är ett självklart inslag i Stockholms 
stads trafikplanering. Staden arbetar även efter 
trafikkontorets dokument Trygga och säkra skol
vägar som ger råd om hur områden kring skolor 
ska utformas för att vara trafiksäkert för barn och 
unga. Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 
lyfter vikten av en klimatsmart stad och ligger i 
linje med de behov som stadens barn och unga 
lyfter. I Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 
2040, fastslås att Stockholm ska vara en fossil
bränslefri stad år 2040.

En klimatsmart och   tålig stad 
Stadsbyggnadsmål

Ungdomarna kommer att få leva  
med vad som händer – så då är 

det bra att vara klimatsmart.
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3 Mönster och 
skillnader i 
materialet



Likheter  
och olikheter
Utöver analysen av samrådssynpunkterna genomförde White 
arkitekter även en analys av mönster och skillnader i materialet. 

Flickor och pojkar 
Pojkar och flickor har mycket gemensamt men 
det finns också vissa skillnader, till exempel 
när det gäller vilka platser de brukar vara på 
och vilken typ av platser de önskar sig. Hos 
pojkarna förekommer ofta bollplaner och andra 
idrottsplatser, både som önskemål och som 
 exempel på platser de gillar och brukar spen
dera tid på. Det är inte lika vanligt bland flick
orna, även om det förekommer. Hos flickorna 
finns däremot en tendens att oftare lyfta fram 
biblioteket som en viktig plats och hos de något 
äldre ligger mysiga caféer högt upp på listan. 
 I flera  fall har det också blivit tydligt att pojkar
na verkar vara mer fysiskt aktiva, de rör sig mer 
i sitt bostadsområde och i staden och har fler 
aktiviteter efter skolan medan många flickor 
 håller sig hemma mer eller kanske hos en 
kompis. Det är mönster som känns igen och kan 
bekräftas av forskning. Vi vet till exempel att 
spontanidrottsplatser och fritidsgårdar används 
till 80 procent av pojkar och män (Blomdahl, 
Elofsson & Åkesson, 2012).

I de fall barnen och ungdomarna har uttryckt 
att de känner sig otrygga i sin närmiljö kommer 
påpekanden från båda könen, men flickorna 
verkar generellt vara de som är mest rädda. 
Samtidigt är pojkar och flickor delvis rädda av 
olika orsaker. Båda könen oroar sig för våld 
men hos flickorna handlar det framförallt om en 

oro för sexualiserat våld och att deras klädsel 
ska bli orsak till oönskad uppmärksamhet från 
män. Det är problem med komplexa orsaker, 
som bottnar i sega strukturer. Därför finns inte 
heller några enkla lösningar. Däremot blir det 
viktigt att fråga sig om och i så fall på vilket 
sätt utformningen av våra offentliga rum kan 
vara en del av lösningen. Inom ramen för den 
här dialogen har det inte funnits utrymme att 
fördjupa sig i temat, men ett par möjliga pussel
bitar skymtar fram i materialet. Vid sidan om 
platser för olika typer av aktiviteter efterfrågar 
flickorna även lugna rum i en mer intim skala 
där de inte behöver prestera eller göra något 
särskilt, utan bara kan få vara – ta det lugnt, 
prata och kanske studera.
 
Olika stadsdelar – olika villkor 
I materialet finns också skillnader mellan 
barn och unga från olika stadsdelar. I några 
skolor är trygghet ett viktigt tema medan det 
knappt berörs alls på andra skolor. Särskilt 
viktigt är det i Vårberg men även i Rågsved, 
Husby, Hjulsta och delvis Bagarmossen. Att 
det finns stora geografiska skillnader i staden 
när det kommer till upplevd otrygghet är ingen 
nyhet. Det finns gott om statistik som bekräftar 
detta (Alarcon, Bremberg & Slättman, 2015). 
Istället blir barnens berättelser ännu en källa 
där ”skillnadernas Stockholm” visar sig, som 
en del av deras vardag. Även på andra sätt syns 

80 % av fritids 
gårdarna används  
av pojkar och män

Pojkar och flickor har mycket gemensamt 
men det finns också vissa skillnader, till 
exempel när det gäller vilka platser de 
brukar vara på och vilken typ av platser    
de önskar sig.
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skillnader i barnens berättelser beroende på var 
i Stockholm de bor. I de mer socioekonomiskt 
svaga områdena,  liksom i språkintroduktions
klasserna är grundläggande frågor som till
gången till jobb och bostad viktiga medan det 
för andra barn verkar vara ickefrågor, något 
så själv   klart att   de inte ens pratar om det. Bland 
barnen i den förra kate    gorin finns också en hög 
medvetenhet om att alla inte har råd med allt, 
exempelvis fritids eller andra aktiviteter. Be ho-
vet av tillgång till läxhjälp och språkcaféer är 
starkt. Följaktligen finns också många önske
mål som handlar om gratis aktivi teter för barn 
och lägre levnadsomkostnader generellt.

Rörelsemönstren skiljer sig också åt. De allra 
flesta barn och unga rör sig ganska lokalt, ju 
yngre desto mer lokalt och över större delar av 
staden högre upp i åldrarna. Men när de beger 
sig bort från sin hemmaplan ser rörelsemönst
ren olika ut. Medan barn från mer socioeko
nomiskt starka områden i högre utsträckning 
rör sig in mot stadens centrala delar och besö
ker flera olika platser innanför tullarna rör sig 
barn som bor i resurssvagare ytterområden ofta 
över långa avstånd. Från hemorten på ena sidan 
staden till släktingar och vänner i ytterområden 
på den  andra sidan. Då blir en väl fungerande 
kollektivtrafik med snabba och effektiva byten 
extra viktig. 
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Kommersiella och  
icke kommer siella rum
En gemensam nämnare för så gott som samtliga 
barn och unga är att de verkar tillbringa en hel 
del tid i gallerior och andra kommersiella rum, 
oavsett var i staden de bor. En anledning till 
varför det kommersiella rummet får mycket 
 utrymme i diskussionerna tros vara bristen på 
icke kommersiella rum. Behovet av det icke 
kommersiella rummet är något som gång på 
gång lyfts av barnen. De vill gärna se fler bib-
liotek, fritidsgårdar samt mötesplatser för unga 
med specialintressen så som gratis spelfritids
gårdar. Dessa icke kommersiella platser bör 
spridas över hela staden så att tillgången är god 
oavsett socioekonomisk tillhörighet. Det finns 
även här en skillnad mellan stadsdelar där barn 
från resursstarkare områden beskriver en större 
spännvidd av aktiviteter där det kommersiella 
i högre utsträckning samsas med kultur i olika 
former. Här bör dock invändas att många barn 
verkar vilja lyfta fram sådant som de själva 
upplever som spännande; saker de gör på hel 

ger tillsammans med familjen, när det ska vara 
något extra och som barnen gärna berättar 
om för andra. Efter hand har det blivit tydligt 
att det inte alltid är i de stora galleriorna barn 
och unga hänger till vardags, utan på andra 
platser som den lokala lekparken eller kanske 
skolgården. 

Dialog och delaktighet
Barn och unga har en stor önskan om att få 
  vara delaktiga i Stockholms stads arbete och 
  i de demokratiska processerna. Behovet att 
 känna delaktighet kommer ofta från ett stort 
intresse och kunskap om den stadsdel de växer 
upp i, något barn och unga vill dela med sig 
av. Det   är viktigt att Stockholms stad arbetar 
uppsökande genom att till exempel ha åter
kommande enkäter och besök i skolan, skapa 
en dialogpaviljong för barn, integrera stads
planering i skolornas undervisning genom till 
exempel temadagar samt anordna öppna hus 
och mässor om stadsplanering. 

Barn och unga har en 
önskan om att få vara 
delaktiga i Stockholms 
stads arbete och i de 
demokratiska proces
serna.
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Barn och unga ser även gärna att de kan vara 
delaktiga som barn och ungdomsambassadörer 
för stadsplanerare och arkitekter genom att de 
själva får visa upp sin stadsdel när nya planer 
arbetas fram. De föreslår att Stockholms stad 
arbetar med sociala medier på ett innovativt 
sätt. Ett exempel skulle kunna vara att kända 
personer delar med sig av vad som händer i 
staden och vilka favoritplatser de har. De före
slår även en barnversion av Tyck till appen, 
podcaster för barn, digitala spel samt en inter
aktiv hemsida som handlar om stadsplanering 
och vad som är på gång i staden. Annonser och 
artiklar om stadsplanering i tidningar för barn 
och unga, samt information och enkätfrågor via 
mejl, sms, flyers och affischer är några fler av 
de idéer som barnen och ungdomarna har. De 
ser även vikten av att Stockholms stad orga
niserar ett ungdomsråd för stadsplanerings
frågor och genomför tävlingar och omröst
ningar där barn får delta. 

En stad för alla 
Som i de flesta medborgardialoger är lokala 
frågor något som väcker engagemang och tar 
relativt stort utrymme i många samtal. Sam
tidigt finns ett starkt och tydligt helhetstänk, 
där barnen och ungdomarna betonar vikten av 
 att det finns mötesplatser, attraktiva stadsdels-
parker och andra kvaliteter i hela staden. Likaså 
finns  en stark betoning av att man måste hjälpa 
varandra och att alla ska få vara med. Alla 
ska   ha en bostad och det ska finnas platser 
som är lika attraktiva och tillgängliga för alla. 
Till skillnad från många vuxna ger inte barnen 
uttryck  för de starka egenintressen som annars 
kan komma till uttryck i medborgardialoger. 
De funderar inte så mycket över priset på den 
egna bostadsrätten eller villan eller på var de 
ska parkera sin bil. Istället framstår ett solida
riskt förhållningssätt till andra människor som 
man delar staden med många gånger som det 
mest självklara i deras sätt att resonera. Barn 
och unga har mycket  värdefullt att bidra med i 
stadsplaneringen.

Det finns ett starkt 
och tydligt helhets
tänk, där barnen och 
ungdomarna betonar 
vikten av att det finns 
mötesplatser, attrak
tiva stadsdelsparker 
och andra kvaliteter i 
hela staden.
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Processen – 
vad händer nu? 
Denna rapport är en redogörelse för hur barn och ungdoms sam rådet   har 
 bedrivits för Stockholms stads uppdaterade översiktsplan.  Dokumentet 
 redovisar även de samrådssynpunkter som har inkommit samt hur  Stockholms 
stad arbetar vidare med dessa. Samrådssynpunkterna är en viktig del när 
 Stockholms stad ser över hur samrådsförslaget till ny översiktsplan kan 
 för tydligas, kompletteras och förbättras. 

Allt detta arbete leder till en ny version av samrådsförslaget – utställnings    
för slaget. Det är utställningsförslaget som ska godkännas av stadsbyggnads
nämnden för att sedan antas av kommunfullmäktige.    Då kommunfullmäktige 
har antagit utställningsförslaget har Stockholms stad fått sin nya gällande  
översiktsplan.

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd
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Uppdaterad
översiktsplan Gällande

översiktsplan 
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Vad behöver du för att trivas 
och må bra och känna dig 
som en del av staden?



I det här kapitlet går det att läsa och jämföra samråds
synpunkterna från de skolor som deltog i barn och 
ungdomssamrådet.

Först redovisas workshopen i löpande text, delar av det 
som sades eller skrevs på postit lappar syns ibland som 
citat. Varje skolas  sammanfattning avslutas med att 
samrådssynpunkterna har delats in i lokala synpunkter, 
synpunkter för hela staden, och övriga synpunkter.

4Barn- och  
ungdoms- 
samrådet



Skola/organisation Stadsdelsområde Årskurs Antal

Bagarmossens skola Skarpnäck 6 17

Farsta grundskola Farsta 8 25

Grimstaskolan HässelbyVällingby 2 22

Hillelskolan Östermalm 4 26

Hjulstaskolan SpångaTensta 2 32

Husbygårdsskolan RinkebyKista 6 16

Kungsholmens gymnasium Kungsholmen 3 32

Lillholmsskolan Skärholmen 7 12

Maltesholmsskolan HässelbyVällingby 5 22

Metapontum grundskola Älvsjö 9 17

Rågsvedsskolan EnskedeÅrstaVantör 5 7

Södra Latins gymnasium Södermalm Språkintro   
duk tionsklass

27

Viktor Rydbergs gymnasium Norrmalm 2 16

Årstaskolan EnskedeÅrstaVantör 4 22

Förskolepedagoger Östermalm  4

Himmel och Pannkaka Farsta  25

Stockholms regionala  
ungdomsråd   4

Stockholms stads  
ungdomsparlament   6

Östermalms ungdomsråd Östermalm  5

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd
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Skolsamråd – deltagande 
skolor och genomförande
Skolorna har besökts av representanter med 
barn och ungdomsfokus från stadsbyggnads
kontoret tillsammans med konsulter från  White 
arkitekter. Totalt besöktes 14 olika skolor 
runt   om i Stockholm med barn från årskurs 
2 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet. 
Skolorna finns utspridda i 12 olika stadsdelar, 
från norr till söder – i innerstad, närförort och 
ytterområden. Inledningsvis kontaktades ett 
stort antal skolor i samtliga stadsdelar via 
mejl och uppföljande telefonsamtal. Skolornas 
deltagande har byggt på visat intresse men 
målet har varit att få till en bred geografisk 
 och åldersmässig spridning.

Kunskap, frågor och upplägg
Att ha kunskap om det som ska diskuteras är 
grundläggande för verkligt inflytande. Därför 
bygger det första steget på kunskapsöverföring. 
Under workshopparna diskuterades vad stads
byggnad är och hur stadens politiska processer 
ser ut. Efter det lyftes FN:s barnkonvention 
samt barns rättigheter och vuxnas ansvar.

Samtalen tog sin utgångspunkt i översikts
planens fyra mål om en växande, samman
hängande, klimatsmart och tålig stad med  
goda offentliga miljöer. Följande frågor ställdes 
inledningsvis:

• Vad behöver du för att trivas och må bra i 
  din stad/din livsmiljö?

• Hur kan Stockholms stad bli bättre på att 
involvera barn och unga i stadsplaneringen 
och samla in deras synpunkter? 

• Hur kan det bli enkelt, intressant och roligt 
att delta? 

Efter det att kunskapssteget arbetats igenom 
besvarade barnen frågorna genom att skriva 
ner sina tankar på postit lappar. Detta steg 
genomfördes i mindre grupper. För de yngre 
barnen fanns det alltid en vuxen med i gruppen 
som kunde förklara uppgiften och frågorna igen 
så att tankarna och idéerna började flöda. En 
öppen diskussion fördes sedan om lapparnas 
innehåll inför hela klassen, där barnen fick 
 möjlighet att mer i detalj berätta vad de menat 

med det som stod på lappen. Det fördes anteck
ningar för att kunna belysa barnens tankar och 
idéer gällande förslaget till ny översiktsplan. 
  I en annan övning fick barnen markera ut de 
platser i Stockholm som de tycker om och har 
en positiv relation till med hjälp av hjärtan på 
en karta. Därefter diskuterades vad som karak
täriserar de olika platserna, vad barn och unga 
brukar göra där och ungefär hur ofta platserna 
besöks. På så sätt har det tydligt framkommit 
vilka rörelsemönster barnen har i staden och 
vilka kvaliteter i stadsmiljön som de uppskattar 
särskilt. 

Anpassat upplägg
I stort sett användes samma upplägg vid de 
flesta workshopparna men en anpassning till 
de tidsmässiga ramarna och deltagarnas behov 
har ibland varit nödvändig, till exempel med 
språkintroduktionsklasserna på Södra Latin och 
de allra yngsta barnen i årskurs 2.

Ungdomarna på Södra Latin är relativt nya i 
landet och håller på att lära sig svenska. För att 
anpassa workshopen till deras förutsättningar 
och kunna hålla ett lugnare tempo valdes två 
övningar ut: den inledande kartövningen med 
symboler för boendeort och färdmedel och en 
övning med postit lappar med frågan ”Vad 
behöver du för att må bra och känna dig som 
 en del av staden?” 

Med de yngsta barnen byttes övningarna med 
postit lappar mot ett samtal i små grupper med 
en vuxen i varje grupp som förde anteckningar. 
I fokus för samtalen stod frågorna: 
• Vad brukar du göra efter skolan? 
• Vad brukar du göra på helgen? 
• Vilka platser är du på då och vad gör du där? 
Därefter gjordes kartövningen med hjärtan där 
barnen fick markera sina favoritplatser och 
berätta om dem.

I tabellen intill redovisas skolorna med stads
dels område, årskurs och antalet deltagande 
barn i varje klass.

Varje deltagande klass 
delades in i blandande 
grupper men även 
en tjejgrupp och en 
killgrupp, för att kunna 
urskilja om svaren och 
behoven skilde sig 
mellan könen.
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Skolornas  
upptagnings områden 
För att få veta mer om var barnen bor och hur de tar sig till skolan har de fått placera ut 
symboler på en karta över Stockholm –  stjärnor i olika färger för att markera boendeort 
samt symboler för olika färdsätt till skolan samt i vems  sällskap barnen färdas. 

 Bagarmossens skola, Bagarmossen 
Mer eller mindre alla elever på Bagarmos
sens skola bor i Bagarmossen och går till 
skolan själva. 

 Farsta grundskola, Farsta 
Cirka hälften av eleverna bor i Farsta och 
cirka hälften bor i närheten, i Fagersjö eller 
i Högdalen. De flesta som bor nära går till 
skolan och ett fåtal cyklar. De som bor 
något längre bort åker för det mesta buss 
men även tunnelbana och bil förekommer. 
Flertalet elever tar sig till skolan själva. 

 Grimstaskolan, Vällingby 
Flertalet av eleverna i Grimstaskolan bor 
väldigt nära skolan och går dit själva. Cir
ka en tredjedel av dem åker bil och någon 
enstaka cyklar eller åker buss. 

 Hillelskolan, Östermalm 
De här barnen bor ganska utspritt i olika 
delar av Stockholm, för det mesta i relativt 
resursstarka områden. Till skolan tar de 
sig med bil eller kollektiva färdmedel, ofta 
tillsammans med föräldrarna. 

 Hjulstaskolan, Hjulsta 
Nästan alla barn i klassen på Hjulstaskolan 
bor i Hjulsta och de går till skolan, själva 
eller i sällskap med kompisar. 

 Husbygårdsskolan, Husby 
I klassen på Husbygårdsskolan bor nästan 
alla i Husby och de går till skolan, för det 
mesta själva och ibland med kompisar. 

  Kungsholmens gymnasium,  
Kungsholmen 
Eleverna på Kungsholmens gymnasium 
bor nästan uteslutande i innerstan på plat
ser som Norrmalm, Södermalm, Kungs
holmen, Stora Essingen och Gärdet. Till 
skolan tar de sig  själva, i första hand med 
buss och tunnelbana. 

 Lillholmsskolan, Vårberg 
Samtliga elever på Lillholmsskolan bor 
nära och går själva till skolan. 

 Maltesholmsskolan, Hässelby strand 
De flesta elever på Maltesholmsskolan bor 
i det omedelbara närområdet och går till 
skolan på egen hand. Cirka en fjärdedel 
bor i kring liggande områden som Hässelby 
torg, Hässelby villastad, Vällingby och 
Råcksta. Några går till skolan och andra tar 
tunnelbana eller får skjuts med bil. 

 Metapontum, Älvsjö 
Eleverna på Metapontum bor ganska 
 utspritt i staden. Det stora flertalet bor 
på olika platser i söderort som Älvsjö, 
Fruängen, Segeltorp, Vårberg och Band-
hagen och tar sig till skolan själva med 
 olika kollektivtrafikslag som buss, tunnel
bana och pendeltåg. 

 Rågsvedsskolan, Rågsved 
Så gott som alla elever i klassen på 
Rågsveds skolan bor i Rågsved och går till 
skolan själva. 

 Södra Latins gymnasium, Södermalm
De här ungdomarna bor väldigt utspridda, 
till  exempel i Skärholmen, Liljeholmen, 
Farsta,  Tensta, Häggvik, Täby, Nacka, 
Telefon plan, Uppsala och Huddinge. De 
 reser till skolan  själva, framförallt kollektivt 
med pendeltåg och tunnel bana. Generellt 
har de en relativt lång resväg till och från 
skolan, i flera fall upp emot 50 minuter 
enkel resa. 

  Viktor Rydbergs gymnasium,  
Vasastaden
Eleverna på Viktor Rydbergs gymnasium 
finns utspridda över stora delar av staden 
och kommunerna runt omkring, främst 
de mer välbärgade delarna som Nacka, 
Älvsjö, Bromma och Lidingö. Till skolan 
tar barnen sig främst med pendeltåg och 
tunnelbana, för det mesta på egen hand. 

 Årstaskolan, Årsta 
Flertalet av barnen bor i Årsta medan ett 
fåtal bor på andra platser runt om i staden, 
så som Norrmalm,  Hammarby sjöstad, 
Stuvsta och Rågsved. Cirka en tredje
del åker buss eller bil till skolan, någon 
 enstaka cyklar och resten går. Medan vissa 
barn går själva tar sig andra dit tillsam
mans med för äldrar eller kompisar. 

40
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Bagarmossens 
skola 
Stadsdelsområde:  
Skarpnäck 
Årskurs: 6
Antal barn: 17

En annan helt avgörande fråga för barns väl
mående i staden handlar om att ha en bostad. 
Därför behövs fler billiga förstahandskontrakt, 
så att familjer ”slipper flytta runt hela tiden”. 
Det behövs också fler studentbostäder. Även 
lokala frågor engagerar. Barnen anser att 
 Bagarmossens centrum kan förbättras. 

” Vi vill göra om vårt centrum och lägga 
till bättre saker”

Här behövs ett bättre utbud av snabbmats
restauranger och affärer. Att det är billigt är 
också viktigt för att fler ska ha råd. Kultur-
skolan och biblioteket uppskattas och biblio
teket behöver bli större. Det finns en ungdoms

Barnen i Bagarmossens skola berör många olika saker som är viktiga för 
att Stockholm ska bli en bra stad för alla. Ett viktigt tema är miljön och 
barnen föreslår bland annat fler solpaneler på hustaken och miljöbilar 
som går att hyra för att minska det egna bilberoendet. Ett förslag är att 
bilvägarna ska gå under mark. 

Bagarmossens skola 

gård men flera barn säger att de är för unga för 
att få vara där och de flesta verkar överens om 
att de har få platser inomhus att vara på. Om 
barn och unga inte handlar något får de inte 
vara inne på ICA och på kulturskolan får de 
egentligen inte heller vara och bara ”hänga”. 
Därför finns ett stort  behov av platser för barn  
i åldrarna 12–14 år, till exempel lekplatser, 
 parker och ställen inomhus för olika aktiviteter.

Några mer specifika önskemål handlar om spel-
hall och platser där barn och unga kan sporta, 
till exempel gym och simhall. 

” Jag skulle bli glad av en simhall med 
gym för att jag blir avslappnad” 
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Barnen upplever att vattenkvaliten i Söderbysjön är 
dålig och behövs renas. Ett annat starkt önskemål 
är att flytta restaurangen som ligger i centrum mitt 
emot biblioteket och Folkets hus, eftersom stökiga 
människor i dess närhet skapar stor otrygghet 
hos barnen. När det gäller barns möjligheter att 
påverka stadsplaneringen har klassen också många 
tankar. Några förslag handlar om att använda sig 
av Utbildnings radion för att göra program om 
stadsplanering för barn, utföra regelbundna enkäter 
i skolan, skapa en hemsida där barn kan lämna för
slag och framförallt att söka upp barn där de finns – 
på skolor, fritidsgårdar, lekplatser, parker, bibliotek 
och lokala centrum. 

”Ni kan prata om det på de platserna barn bru
kar vara”, är ett av förslagen från workshopen. 
Att besöka skolor för att informera och samla in 
synpunkter menar barnen är särskilt viktigt. Infor
mation är avgörande – barn och unga måste känna 
till översiktsplanen och veta att de har en chans att 
påverka. Den vetskapen gör att barn och unga blir 
peppade att bidra med idéer, anser barnen.

” Vi ska kunna få det lika lätt som vuxna att 
göra våra röster hörda” 

Andra viktiga faktorer handlar om vuxnas attityd 
och om formerna för samtal. Vuxna måste lyssna 
på barn och ta hand om synpunkterna och ge åter
koppling. Det gäller också att skapa en stämning 
som gör att ”barn inte ska vara oroliga att de säger 
fel”. För att locka deltag ande kan Stockholms stad 

bjuda på fika, gå runt och titta på olika platser och 
låta barnen komma med förslag på utformningar 
eller ordna olika evenemang. Det finns önskemål 
om att barn från 12 år får vara med och rösta om 
mindre saker, till exempel utformningen av parker.

Lokala synpunkter:
• Utveckla centrum med fler affärer och 

 restauranger 
• Ta bort eller omlokalisera baren i centrum för 

 ökad trygghet 
• Biblioteket behöver bli större 
• Fler mötesplatser för barn 12−14 år, inne och ute 
• Fler parker och lekplatser 
• Fler idrottsplatser och gym 
• Simhall i närheten 
• Fräscha upp vattnet i Söderbysjön

Synpunkter på hela staden:
• Förstärkta lokala centrum 
• Fler billiga bostäder, främst hyresrätter 
• Fler studentbostäder 
• Fler solpaneler på taken 
• Lokala bibliotek är viktiga mötesplatser 
• Fler mötesplatser för barn 12−14 år, ute och inne 
• Närhet till parker och lekparker 
• Närhet till idrottsplatser 
• Närhet till simhallar 

Övriga synpunkter: 
• Fler miljöbilar att hyra 

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd

Låt barn från 12 år rösta om 
mindre saker som till exempel 
att bygga parker m.m.
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Utvalda platser som barnen tycker om    
och har en anknytning till: 
Till vardags rör sig ungdomarna mycket i sitt 
när område, Farsta och omkringliggande orter – 
 Hökarängen, Högdalen, Bagarmossen, Rågsved 
och  Dalen med flera. Ibland besöker de släkt och 
vänner i andra delar av staden, oftast i söderort 
  såsom Flemingsberg, Vårberg, Tumba, Skärholmen  
 och Liljeholmen. För idrott tar de sig till Haninge, 
Sätra och Älvsjö och ibland till spelställen vid 
 Odenplan eller på Pokémonjakt i Gamla stan. 
Utöver Farsta centrum omnämns även olika 
 köpcentrum och gallerior som populära platser 
  för shopping.

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd
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Farsta grundskola 
Stadsdelsområde:  
Farsta 
Årskurs: 8
Antal barn: 25 

Överhuvudtaget önskar de sig fler aktiviteter 
för ungdomar, till exempel sådana som ordnas 
av föreningslivet. Samtidigt uppskattar de sitt 
centrum i Farsta där de ägnar en hel del tid åt 
shopping eller att bara hänga. En annan viktig 
fråga som flera i klassen tar upp handlar om be
hovet av fler och billiga bostäder. Det finns en 
oro över den egna framtidens boende situation. 
Även kollektivtrafiken är en fråga som engage
rar och ett vanligt önskemål är gratis SLkort 
för alla under 18 år och bättre tvärförbindelser i 
söderort, så att barn och unga lättare tar sig till 
närliggande orter på en annan tunnelbanelinje. 
Särskilt för dem som bor i grannkommuner 
men går i skolan i Farsta är det viktigt att kunna 

ta sig till skolan utan att det kostar för mycket. 
Annars finns en risk att de inte har råd att gå 
kvar och tvingas byta skola av ekonomiska 
skäl, menar de. 

Andra önskemål i samma riktning handlar om 
högre skatt och högre barnbidrag, att det ska bli 
billigare att leva och att det ska finnas hjälp att 
få om familjer har det svårt ekonomiskt. Utöver 
bostad och jobb nämns också ett par grund
läggande samhällsfunktioner som sjukvård, 
skolor, förskolor, universitet och äldreboenden. 
Här behövs mer personal. De elever som bor i 
Fagersjö önskar sig tunnelbana och ett bättre 
utbud av affärer i sitt närområde. Andra enstaka 

Ungdomarna i Farsta anser att det behövs fler bra och icke 
kommersiella platser för ungdomar, som fritidsgårdar eller 
  ung domens hus. Andra ställen som också efterfrågas är 
 fotbollsplaner och idrottsplatser, simhallar och äventyrsbad.

Farsta grundskola
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önskemål handlar om gratis internetuppkopp
ling, en omhändertagen miljö, fler snabbmats -
restauranger, ökad trygghet, närhet till naturen, 
äventyrsbad i Fagersjö och ”polis för att känna 
sig trygg”. 

” Jag behöver mycket natur för att jag ska 
kunna njuta varje dag minst”

Frågan om ekonomi återkommer på olika sätt. 
För att må bra behöver en familj inte bara en 
bostad, utan också jobb. Eleverna önskar att det 
ska bli lättare att få jobb och bra lön. ”Sprid ut 
jobben i Sverige, så att människor sprids ut”, 
föreslår någon.

Som ett sätt att öka barns och ungdomars inflyt-
ande i planeringsfrågor anser klassen att till 
exempel stadsplanerare bör fortsätta att besöka 
skolorna, gärna fler skolor och gärna återkom
mande. Andra sätt kan vara att söka upp ungdo
mar på fritidsgårdar eller ”fråga runt på stan”. 
Ett konkret förslag handlar om att skapa en 
dialogpaviljong särskilt för barn och unga eller 
att erbjuda biobiljett för att delta i workshops 
eller liknande. Eleverna påpekar också att 
information är ett grundläggande villkor för 
deltagande – för att kunna delta måste de förstå 
bakgrunden och känna till sin rätt att påverka.

För att nå ut med information till barn och unga 
föreslår eleverna att staden ska använda sig av 
sociala medier. De kan användas inte bara för 
att informera, utan även för att ställa frågor och 
samla in synpunkter från ungdomar. 

” Som det är nu måste jag åka buss eller 
få skjuts med bil till skolan. Och ska 
jag in mot stan måste jag först åka till 
Farsta eller Högdalen” 

Andra konkreta förslag går ut på att dela ut 
flygblad, mejla ut information och helt enkelt 

knacka på hemma hos folk. Stockholms stad 
kan också prata mer i skolan om stadsplanering 
och de möjligheter till påverkan som finns, 
menar eleverna. Ett sätt kunde vara att göra 
studiebesök, kanske på stadsbyggnadskontoret 
eller ett arkitektkontor. 

” Det är bra att Stockholms stad bygger 
eftersom det är bostadsbrist men när 
staden bygger tar de bort mycket annat. 
Det måste finnas parker också” 

Lokala synpunkter:
• Fler mötesplatser för ungdomar, till exempel 

fritidsgårdar 
• Fler idrottsplatser, till exempel fotbollsplaner 
• Närhet till simhall, gärna äventyrsbad i  

Fagersjö 
• Ökad trygghet i centrumen 
• Fler snabbmatsrestauranger i centrum,   till 

exempel Kentucky Fried Chicken 
• Städade gator 

Synpunkter på hela staden:
• Fler mötesplatser för ungdomar 
• Närhet till grönområden 
• Närhet till idrottsplatser 
• Närhet till simhallar 
• Fler billiga bostäder 
• Fler arbetstillfällen 
• Grundläggande samhällsfunktioner som 

sjukvård, skola, förskolor, universitet och 
 äldre boenden är viktiga 

• Bättre tvärförbindelser i söderort

Övriga synpunkter:
• Gratis SLkort 
• Mer personal inom sjukvård, skola, barn   om sorg, 

utbildningsväsende och äldreomsorg 
• Högre skatt 
• Högre barnbidrag 
• Högre löner
• Lägre levnadsomkostnader 
• Det är viktigt att öka tryggheten över hela 

staden
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Utvalda platser som barnen tycker  om   
och har en anknytning till: 
Till vardags rör sig barnen mest i sitt närområde, 
kring bostaden och skolan och ibland kring sina 
 föräldrars jobb. På helger träffar barnen  släkt ingar 
eller beger sig ut på utflykt eller handlar med 
 familjen i mer eller mindre närbelägna centrum 
norr om stan. För shopping är Kista galleria, 
 Vällingby centrum, Barkarby, Sollentuna Centrum, 
Brommaplan, Rinkeby och Hässelby Centrum 
populära. Släkten finns på olika platser runt om 
i Stockholm, ofta i  söderort och på relativt stort 
 avstånd. Dit tar barnen sig med bil eller kollektiv
trafik. Barnen verkar röra sig väldigt lite i de  
centrala delarna av staden.
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Grimstaskolan 
Stadsdelsområde: 
HässelbyVällingby 
Årskurs: 2
Antal barn: 22

Grimstaskolan
Barnen på Grimstaskolan önskar sig framförallt fler lekplatser, 
lekland och parker. Lekland är populärt men dyrt, anser de och 
efterfrågar billigare alternativ. Det finns visserligen många bra 
lekparker men de ligger för långt bort från hemmet.

Istället vill de ha fler lekplatser i sin närmiljö           
med exempelvis klätterställningar, roliga 
rutschkanor, kompisgungor och konstgräs 
och gärna i närheten av lokala centrum, så att 
barnen har något att göra medan föräldrarna 
handlar. De påpekar också att barn i olika åldrar 
gillar olika saker och vill gärna att det ska 
finnas lekredskap både för små och lite större 
barn på lekplatserna. De uppskattar särskilt 
parklekar med djur.

” För att må bra behövs ett hus för att  
vila och sova och laga mat och leka” 

Parker och grönområden där barn kan röra sig, 
bygga kojor och hitta på egna lekar uppskattas. 
Fri lek där fantasin får styra är viktigt. Några 
barn säger att de vill ha platser bara för barn 
där de kan leka ifred från vuxna, gärna inom
hus. Andra återkommande önskemål handlar 
om fler utomhusbad, simhallar och äventyrs
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Grimstaskolan

bad.  I närheten finns simhallen Kanan som är 
mycket uppskattad. Andra populära platser är 
Naturhistoriska riksmuseet, Gröna Lund och 
Skansen. Någon önskar sig också ett museum 
om Stockholm, som ska vara gratis för barn.

” Jag blir ledsen om jag inte får vara med 
och vuxna säger att ni är för små att 
vara med och tycka” 

Trygghet är en viktig faktor för att trivas och 
må bra. Stora delar av året är det mörkt när 
 barnen går till och från skolan så bra belysning 
är ytterst viktigt. Ett annat önskemål är att det 
ska finnas fler butiker, restauranger och museer 
lokalt, särskilt i Vällingby och Råcksta. Att gå 
till och från skolan ger bra motion. Samtidigt är 
det viktigt med bra och utökad kollektivtrafik 
för att underlätta långa resor och slippa ta bilen 
till jobbet. En flicka säger att hon ”älskar att 
cykla men att den blev tjuvad, så nu kan jag inte 
cykla mer”. Barnen har noterat att närliggande 
skolor lätt blir överfulla och de ser därför 
behovet av att det byggs fler skolor. Skolan är 
överhuvudtaget en viktig plats där barn och 
unga träffar sina kompisar och barnen är väldigt 
förtjusta i sin nya fina skolgård där de leker 
mycket. Även fritids är en bra plats att träffa 
kompisar och borde därför vara gratis så att alla 
har möjlighet att delta.

Ett annat viktigt tema för barnen handlar om 
bostaden. Alla har rätt till en bostad och låg
inkomsttagare och flyktingar borde få tillgång 
till billiga, alternativt gratis bostäder. Alla 

borde också få ha ett eget rum så att de kan leka 
och sova ostört. Även mamma och pappa borde 
få ha ett eget rum tillsammans ”så slipper pappa 
sova på soffan”, säger ett av barnen. För att 
barn ska kunna vara med och påverka stadens 
utveckling mer är det bra om de får göra studie
besök hos politiker och arkitekter, alternativt att 
arkitekterna går ut och träffar barn, till exempel 
på skolan. 

Lokala synpunkter:
• Fler parker och roliga lekplatser i närområdet 

med mer utmanande lekredskap, gärna klätter
ställningar, rutschkanor och kompisgungor

• Fler butiker och restauranger i Vällingby 
 centrum 

• Museum i närheten 
• Utomhusbad och äventyrsbad i närområdet 
• Bra gång och cykelvägar 
• Bättre belysning i närområdet 

Synpunkter på hela staden:
• Närhet till lekplatser, gärna med djur 
• Närhet till parker och andra grönområden 
• Lekplatser med lekredskap för barn i olika 

åldrar 
• Lekplatser i närheten av centrumanläggningar 
• Fler utomhusbad, simhallar och äventyrsbad 
• Prioritera gång och cykelvägar 
• Viktigt med bra kollektivtrafik 
• Fler skolor 
• Bostad åt alla 
• Större bostäder så att alla kan få ett eget rum 
• Bra belysning där barn rör sig 
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Utvalda platser som barnen tycker om  
och har en anknytning till:
Barnen verkar röra sig mycket i innerstan, särskilt 
på Östermalm där deras skola ligger. Men flera av 
deras favoritplatser ligger i andra delar av staden 
och med ganska stor spridning. De platser som har 
markerats med hjärtan är ofta deras hem, skolan 
och olika butiker, badhus och idrottsplatser som   
de gillar. 

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd
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Hillelskolan 
Stadsdelsområde: 
Östermalm
Årskurs: 4
Antal barn: 26

Hillelskolan
Barnen på Hillelskolan tycker att det är viktigt att alla barn ska 
växa upp med frisk luft utan avgaser och att Stockholms stad ska 
satsa mer på bra gång och cykelvägar än på stora bilvägar. Det 
är inte bara en miljöfråga, utan även en trygghetsfråga.

Bilar som kör fort är otryggt. Staden behö
ver också bli bättre på tydlig skyltning vid 
övergångs ställen, förbättra belysningen och ha 
fler farthinder vid övergångsställen, speciellt 
vid skolor. Klassen anser att de som planerar 
borde tänka på att barn är mindre än vuxna och 
rör sig utan sina föräldrar utomhus. De föreslår 
även att staden satsar på mer solceller och ladd
stationer för elbilar och fixar fler återvinnings-
stationer. En god offentlig miljö kan vara 
många saker, exempelvis bibliotek och simhal
lar. För att må bra behöver barnen också ha nära 
till naturen, både i skolan och hemma. Därför 
är det viktigt att bevara grönområden när staden 
växer och många bostäder ska byggas. 

” Det ska vara bättre parker för de 
  äldre barnen” 

Förutom gröna parker är naturområden och 
naturreservat viktiga målpunkter som barnen 
gärna åker till. ”Jag kan tänka mer i ren skog”, 
säger ett barn. De flesta mår bra av att träffa 
djur och klassen önskar att det ska finnas fler 
4Hgårdar för barn på olika ställen runt om i 
Stockholm. Parker och lekplatser i närhet till 
hem och skola är mycket viktigt för klassen på 
Hillelskolan. ”Jag tycker att det ska finnas fler 
allmänna parker så att alla kan leka”, säger en 
flicka. Yngre barn rör sig oftast i närheten av 
hemmet. Därför är det extra viktigt att lekplat
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ser, parker, natur och spännande fritidsaktivi
teter för barn finns utspritt i hela staden. Efter -
som de flesta lekparkerna är för mindre barn 
efterlyser de även fler lekparker för barn 10 −14 
år med större klätterställningar, längre rutsch
kanor och spännande klätternät. Tänk på de 
 äldre barnen när lekplatser ska göras om, 
 föreslår klassen. Det är också viktigt att park
erna är rena och välskötta. Eleverna påpekar 
vikten av fräscha toaletter som är gratis att 
använda, både i parker och på andra offentliga 
platser. Barnen önskar sig mer färgglada hus i 
staden. Idag är stadens hus oftast gråa och färg
lösa. ”Färgstarkare hus gör att jag blir gladare!”

” Fler simskolor så att alla ska få chansen 
att lära sig simma” 

En viktig målpunkt för barnen är olika köpcen
trum med speciella butiker som de gärna åker 
till, både med familj och med kompisar. Andra 
uppskattade platser är nöjesparker och museer 
som Skansen, dit de kan åka och uppleva roliga 
saker under en hel dag. För att kunna ta sig 

runt i staden är det viktigt att kollektivtrafiken 
 fungerar, även när det är rusningstrafik eller 
snö oväder. Barnen tycker också att det borde 
finnas fler tunnelbanor och bussar, så det inte 
blir så trångt. Klass 4 på Hillelskolan vet att 
barn har rätt att vara med och påverka men 
tycker att det borde bli lättare och tydligare 
hur de kan påverka stadsplaneringen. Många 
 känner till stadens Tyck tillapp men mycket 
få har använt den. Om ni vill nå barn måste ni 
anpassa appen för barn, menar de. 

”Vuxna ska lita på barnen mer” 

För att fler barn i hela staden ska känna till 
sina rättigheter och hur de kan påverka föreslår 
barnen i Hillelskolan att Stockholms stad borde 
upprätta särskilda centrum för barn och unga 
där de kan läsa böcker, och göra läxor men 
också lära sig om samhället och politik – då får 
alla samma chans att påverka. Barnen  tycker 
också att det är viktigt att alla har det bra. 
 Därför borde det finnas hem även för tiggare 
och uteliggare.
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Synpunkter på hela staden:
• Satsa mer på gång och cykelvägar än på 

bilvägar 
• Bibliotek och simhallar är viktiga offentliga 

platser 
• Närhet till natur 
• Närhet till parker och lekplatser 
• Fler lekplatser för barn 10−12 år 
• Bevara grönområden när staden växer, såväl 

parker som naturområden 
• Fler 4Hgårdar runt om i staden 
• Planera in mer färg i staden, på husfasader   

och liknande 
• Välfungerande kollektivtrafik med ökad 

 tur täthet 
• Tydlig skyltning och farthinder vid övergångs

ställen, särskilt nära skolor 
• Bättre belysning där barn rör sig 
• Fräscha toaletter på allmänna platser som är 

gratis att använda 
• Fler laddstationer för elbilar 
• Fler återvinningsstationer och mer solceller 
• Spännande fritidsaktiviteter för barn i hela 

staden 
• Det behövs fler boenden för utsatta 
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Många värdesätter att gå till Gula parken i 
Hjulsta och gunga, klättra eller spela fotboll. 
Särskilt bra är att parken ligger så nära, så att 
barnen kan gå dit själva. En annan uppskattad 
park i närområdet är Erikslundsparken i Tensta. 
Det finns också de som brukar gå till köpcen
trumet och köpa godis, de leker kull eller leker 
i ”miniskogen” eller går till biblioteket. På 
helgerna är det flera som brukar simma i någon 
av simhallarna i Tensta och Husby.

” På sommaren brukar jag gå till Gula 
parken, det ligger här i Hjulsta. Det är 
en bra plats, där träffar jag kompisar” 

När barnen rör sig utanför Hjulsta är det oftast 
tillsammans med föräldrarna, äldre syskon 

Hjulstaskolan
Stadsdelsområde: 
SpångaTensta
Årskurs: 2
Antal barn: 32

Barnen i Hjulstaskolan berättar om de olika saker de brukar göra 
 efter skolan och på helger. Många av dem går till fritids medan 
 andra vanliga svar är att de leker med kompisar, går hem och läser, 
gör läxor, spelar på datorn eller ser på TV. 

Hjulstaskolan

eller hela familjen. Då åker familjerna ofta till 
gallerian i Kista, Andys lekland, Media Markt 
i Barkarby eller kanske Mall of Scandinavia i 
Solna, för lek, shopping och restaurangbesök 
eller kanske bio. Tensta nämns också, främst 
som ett ställe dit familjerna åker för att handla 
mat. Andra målpunkter finns inne i City. 
I Kungsträdgården kan barnen leka och äta 
mat och vid Tcentralen besöker barnen olika 
hamburgerrestauranger. Några barn nämner 
Gröna Lund och i något fall Skansen som spän
nande resmål där de varit någon gång. Att åka 
båt ut till Djurgården är kul! Även Gamla stan 
uppskattas eftersom det är så fint med de gamla 
husen. Och så finns där en massa Pokémons! 
Bland favoritplatserna finns Andys lekland och 
de stora galleriorna men även Gula parken. 
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Utvalda platser som barnen tycker om   
och har en anknytning till: 
Till vardags rör sig barnen mest i sitt närom råde,      
i Hjulsta och närliggande orter norr om stan. 
Ibland tar de sig in till Gamla stan och Tcentralen 
tillsammans med familjen eller så hälsar de på 
släkt och vänner i olika delar av staden, främst i 
 ytterom rådena.
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  Där kan barnen gunga i den stora ”kina
gungan”, spela fotboll, leka kurragömma,   åka 
rutschkana, hoppa studsmatta, hitta på egna 
lekar och mycket annat. 

” Jag åker till Kista med hela familjen. Vi 
åker oftast tåg, men det går att gå dit. 
Vi brukar titta på bio, det är roligt” 

Även om klassen i Hjulstaskolan uppskattar 
Hjulsta på många sätt har de en del önskemål. 
Till önskemålen hör en fotbollsplan och fler 
affärer, till exempel en godisaffär. Barnen 
skulle även vilja att det fanns ett utomhusbad 
i närheten och så skulle de vilja cykla, grilla, 
simma och gå på museum mer. Det viktigaste 
önskemålet handlar om att de vill ha fler 
platser för barn, till exempel lekparker som 
Gula parken. Samtidigt behövs det även fler 
mötesplatser där både barn och vuxna gillar 
att vara, tycker barnen.

Lokala synpunkter:
• Fler mötesplatser för både barn och vuxna 
• Fler platser för barn, till exempel lekpark 
• Fler affärer i Husby Centrum, gärna godisaffär 
• Fotbollsplan i Husby 
• Närhet till parker är viktigt 

• Utomhusbad i närområdet 

Synpunkter på hela staden:
• Fler mötesplatser 
• Närhet till parker 
• Närhet till lekplatser 
• Bibliotek är viktiga mötesplatser 
• Simhallar är viktiga mötesplatser 
• Närhet till natur 
• Små grönområden i bostadens omedelbara 

närhet 
• Förstärka lokala centrum 
• Prioritera gång och cykelvägar 
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Utvalda platser som barnen tycker om   
och har en anknytning till: 
Barnen bor som regel mycket nära sin skola och tar sig dit till fots, 
ensamma eller med kompisar. Husbybadet som ligger granne med 
skolan är en mycket uppskattad plats. Några tjejer åker däremot 
till ett bad specifikt för flickor i Skärholmen. På helgerna tar barnen 
sig ibland till olika shoppingcentrum som Kista galleria, Mall of 
Scandinavia i Solna, Vällingby centrum och Barkarby. Några näm
ner att de dansar i Vällingby, spelar fotboll på de bättre planerna 
i Hagsätra och tränar i Kista. Ibland besöker de släktingar i andra 
ytterområden runt om i staden, framförallt i norrort men även i 
söderort. I övrigt är Friends Arena, city och Gröna Lund populära 
platser. Till vardags är rörelsemönstren relativt lokala men för att 
besöka släktingar rör sig barn och unga då och då över långa 
avstånd i staden tillsammans med sin familj.
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Husbygårdsskolan

Husbygårdsskolan
Stadsdelsområde: 
RinkebyKista
Årskurs: 6
Antal barn: 16

Gemensamt med många andra barn i samma ålder, har klassen 
på Husbygårdsskolan önskemålet om fler platser för barn  i åldern 
12–14 år. Det kan till exempel handla om roligare gårdar, som inte 
bara har lekredskap för 2–3åringar, fotbollsplan, basketplan, 
utomhusbad och fler parker. 

De idrottsplatser som finns i området används 
men de är alldeles för få och alltför slitna,   
anser barnen. Större skolgårdar är också en 
viktig fråga, för att slippa trängsel och bråk 
om utrymmet. Andra mer specifika önskemål 
handlar om läxhjälp, mera utflykter, konstgräs 
på skolgården och roliga klätterställningar på 
skolområdet, bostadsgårdar och lekplatser.

” Konstgräs på skolgården. Snälla. Det är 
orättvist att skolorna i stan har gräs på 
planerna. Varför inte vi?!” 

Även biblioteken är viktiga platser för barnen  
 dit de ibland går efter skolan. Vidare menar 
 barnen att skolorna inne i stan har bättre skol

gårdar och mer pengar − och det tycker de 
är orättvist! Istället vill de att deras skola ska 
 renoveras och att Stockholms stad ska satsa mer 
resurser på förorten, såväl på skolor och idrott 
som fritidsgårdar och andra roliga aktiviteter 
för barn och unga.

En flicka säger att alla nyanlända flyktingar 
  som kommer borde få en egen skola, så att    
deras egen skolgång inte drabbas. Det upplevs 
som ganska rörigt med många nyanlända i  
skolan hela tiden. 

Barnen nämner också att SL-kortet är för dyrt 
och borde vara gratis upp till 18 år. I övrigt 
 önskar de mindre biltrafik och fler affärer i 
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 Husby centrum. Gratis fritids, större hus till 
  lägre pris och gärna ett mer blandat bostads
bestånd, så som fler radhus är andra önskemål. 

” Fritids borde vara gratis och det ska 
finnas mer roliga aktiviteter” 

Några av barnen uttrycker en önskan om 
 svenskskolor för vuxna och ökade chanser för 
deras föräldrar att få jobb. Trygghet är också 
 viktigt. Barnen vill kunna gå hem från skolan 
eller vara i centrum utan att behöva känna sig 
rädda. Nu upplever de att det är många slags
mål och skjutningar i området vilket skapar stor 
otrygghet. Det behövs fler vakter i centrum och 
polisen måste göra ett bättre jobb, anser barnen.

” Låt barnen guida arkitekterna som ska 
rita de nya bostadsområdena” 

Även om det finns saker som kan förbättras 
 tycker barnen om sin stadsdel och markerar 

  det med många röda hjärtan på kartan över 
Stockholm. Bredvid hjärtana står det ”Jag bor 
här, det är mitt hemland” och ”Stora hjärtat 
betyder att jag älskar Husby”. Samtidigt finns 
en tydlig känsla av orättvisa och en bild av att 
deras hemort är förfördelad och inte prioriteras 
lika mycket som andra delar av staden. 

Klassen har många idéer om vad Stockholms 
stad kan göra för att bättre lyssna på barn och 
ungdomar i planeringssammanhang. Stock
holms stad skulle till exempel kunna starta en 
podcast där barn intervjuas och dit barn och 
unga kan skriva brev med synpunkter. Andra 
förslag handlar om ”en lokal bara för barn dit de 
kan gå och säga vad de tycker”, förslagslådor 
på stan, en hemsida där barn och unga kan göra 
inlägg, en interaktiv app, inslag om stadsplane
ring på Youtube, frågor om staden till barn via 
spel och sociala medier, olika möten med barn 
och besök på skolor. 

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd
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Lokala synpunkter:
• Renovera Husbygårdsskolan 
• Större och förbättrad skolgård 
• Fler platser för barn 12−14 år, till exempel    

parker och gårdar

Synpunkter på hela staden:
• Fler platser för barn 12−14 år 
• Större skolgårdar 
• Förstärkt lokalt centrum med fler affärer och 

mindre biltrafik 

Övriga synpunkter:
• Gratis SLkort 
• Rättvisare resursfördelning, mer resurser till 

förorten 
• Fler vakter i centrum för ökad trygghet 
• Förbättringar av polisens verksamhet i området 
• Läxhjälp i området 
• Fler utflykter med skolan 
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Utvalda platser som barnen tycker om  
och har en anknytning till: 
Ungdomarna verkar väldigt hemmastadda i innerstaden men 
här finns ändå en relativt stor spridning med platser utanför stan, 
 framförallt i norrort. Cirka hälften av deras favoritplatser utanför 
tullarna ligger i närförort och övriga halvan längre ut. Ett fåtal  
hjärtan har placerats vid orterna kring Järvafältet, medan det    
stora flertalet återfinns i mer välbärgade stadsdelar, som  
Bromma, Täby, Saltsjöbaden och Lidingö.

Stockholms stad Barn och ungdomssamråd
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Kungsholmens gymnasium
Stadsdelsområde: 
Kungsholmen
Årskurs: 3
Antal barn: 32

Kungsholmens 
gymnasium
Klassen på Kungsholmens gymnasium diskuterar bland annat vad 
som karaktäriserar en god offentlig miljö och menar att det är platser 
där alla vill och har likvärdiga förutsättningar att vistas på. Då behövs 
platser skapade utifrån olika perspektiv och behov.

Utöver offentliga rum för möten och aktivitet 
behöver en stad också planera för små my siga 
rum, för avkoppling och en mer  stillsam sam
varo. Sådana lugna och tysta platser saknas 
i stor utsträckning idag. Samtidigt blir både 
inomhus och utomhusplatser utan konsum
tionskrav allt färre i staden, vilket ungdomarna 
ser som mycket problematiskt utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv. Särskilt för målgruppen 
ungdomar 13−18 år saknas icke kommersiella 
rum inomhus. Hur har Stockholms stad tänkt 
här? undrar de. 

” Skapa event med syfte att utbilda   
men gör det även på ett roligt och  
effektivt sätt” 

Mot bakgrund av detta önskar klassen att 
översiktsplanen får tydliga riktlinjer för frågan 
om offentliga miljöer där alla kan vistas oavsett 
ekonomiska förutsättningar. För målet om en 

sammanhängande stad är en tillgänglig och 
 effektiv kollektivtrafik en av flera nyckel  -
faktorer. Här menar ungdomarna att staden 
borde adressera frågan om det höga priset för 
ett SLkort och vara tydligare kring hur Stock
holms stad planerar för nya kollektivtrafik
lösningar. Vissa områden verkar glömmas till 
förmån för andra – kanske det har att göra med 
vilka som har inflytande i planeringsprocessen?

Något som uppskattas är att Stockholms stad 
riktar ökat fokus mot gång och cykelbanor och 
mindre mot bilvägar. Samtidigt kan Stockholms 
stad bli bättre på att informera stockholmarna 
om hur de kan transportera sig mer miljö
vänligt, till exempel genom bättre skyltning 
av cykelbanor och promenadstråk. För flera 
av eleverna på Kungsholmens gymnasium 
ligger frågan om att söka sin första egna bostad 
relativt nära i tiden, vilket innebär en viss oro. 
Kommer det att finnas hyresrätter till rimliga 
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priser att få tag på i närtid? Vidare behöver 
bostäder som byggs passa olika plånböcker 
och familjestorlekar. Tyvärr byggs det främst 
för en liten och välbärgad grupp idag, anser 
ungdomarna. Hur ska Stockholms stad se till   att 
bygga för en större mångfald av människor? 

När nya bostäder byggs blir det även viktigt 
att tänka på närheten till kollektivtrafik. Trots 
det höga trycket på bostadsbyggandet måste 
Stockholms stad tänka på att bygga estetiskt 
vackra byggnader med stor variation, anser 
klassen. Det får gärna vara byggnader med en 
tydlig identitet, till exempel genom utsmyckade 
fasader. Det skapar livfulla och trygga miljöer 
där människor mår bra, tycker de. 

Flera av eleverna lyfter fram Gamla stan som 
en plats att hämta inspiration ifrån. Här är det 
mysigt med begränsad biltrafik och ett myller 
av människor. Det finns mycket historia och 
vacker arkitektur där det ”gamla” inger en lugn 
och avslappnad känsla. Hur tänker Stockholms 
stad kring gestaltning av byggnader och platser, 
som får människor att må bra? Utöver Gamla 
stan är Hornstull och Djurgården favoritplatser 
som återkommer. Medan Hornstull uppskattas 
för atmosfären och sitt utbud av mysiga caféer, 
charmiga butiker och olika evenemang är det 

i första hand Djurgårdens natur och utbud av   
 kulturhistoriska museer som lockar. Andra 
 populära platser som omnämns är parker och 
idrottsplatser runt om i staden liksom olika 
promenadstråk och utsiktsplatser, till exempel 
Årstaviken, Fredhäll, Hornsbergs strand, Fjäll
gatan, Monteliusvägen, Observatorielunden, 
Skeppsholmen och Skinnarviksberget. Grön
områden och vatten är överhuvudtaget viktiga 
målpunkter för eleverna på Kungsholmens 
gymnasium. Naturen erbjuder plats för lugn, 
tystnad och meditation som de behöver för att 
inte bli stressade.

” Jag behöver natur, skog och öppna fält. 
Områden som är tysta och lugna.    
Att ha möjlighet till natur och friluftsliv, 
även i staden” 

Det är viktigt att kollektivtrafiken finns nära 
grönområden och vattnet, så att det inte  behöver 
vara en alltför stor ”utflykt” att ta sig ut i 
naturen. Vacker natur kan också planeras in i 
det lilla   – en vacker cykelväg till skolan eller 
jobbet skapar livskvalitet. Därför blir det viktigt 
att inte bygga för tätt så att alltför många grön
områden försvinner. Om Stockholms stad vill 
skapa en stad för alla blir dialog och delaktighet 
en avgörande framgångsfaktor, tror Kungshol
mens treor.
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” Gör det till en familjeaktivitet, att    
barn redan som små går på samråd  
med sina föräldrar och lär sig att det  
är kul att påverka”

Det går inte för barn och unga att vara  delägare 
i en stad om de inte får vara med och göra 
avtryck. En stad som planeras utan att alla har 
samma möjlighet till inflytande blir en stad 
bara för vissa, medan andra känner sig utanför. 
Därför anser ungdomarna att Stockholms stad 
behöver precisera översiktsplanens resonemang 
kring social hållbarhet och delaktighet. Hur kan 
Stockholms stad redan i planeringsstadiet mot
verka segregation och utanförskap i staden? 

” Barn och unga tror inte att de har   
en chans att påverka”

Viktiga nyckelfaktorer i sammanhanget är till
gänglig information om hur och vad barn och 
unga kan påverka, att arbeta uppsökande och 
fundera över språkbruket. Ord som samråd är 
svåra att förstå och gör att barn och unga känner 
sig dumma och avskräckta istället för att lockas 
att delta. Därför behöver Stockholms stad ha 
en tydligare strategi för dialog och inflytande 
som inkluderar fler. Annars finns en risk att 
 Stockholms stad ytterligare förstärker de stora 
sociala skillnader som finns i Stockholm idag. 

Synpunkter på hela staden: 
• Inkluderande offentliga miljöer som tillgodoser 

många olika behov 
• Fler icke kommersiella rum 
• Fler mötesplatser för ungdomar 13−18 år 
• Små ”mysiga” rum för avkoppling och 

 umgänge 
• Tillgänglig och effektiv kollektivtrafik 
• Prioritera gång och cykelvägar framför biltrafik 
• Bättre skyltning av cykelvägar och  

promenadstråk 
• Fler bostäder för olika ekonomiska förutsätt

ningar och familjestorlekar 
• Mer varierad arkitektur med tydlig identitet 
• Stadsmiljöer med atmosfär och varierat utbud 
• Närhet till grönområden och vatten 

Övriga synpunkter:
• SLkorten är för dyra
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I fokus för samtalet om vad barn behöver för att må bra i staden står 
temat trygghet. Ungdomarna i årskurs 7 på Lillholmsskolan berättar 
om nedskräpade utomhusmiljöer, hemlösa som gör inbrott i källar
förråd och tvättstugor och om missbrukare som sover i trapphusen. 

Allt detta skapar stor otrygghet. ”Jag tycker inte 
om att känna lukten av rök och alkohol inne i 
porten”, skriver en elev. Framför allt tjejerna 
känner sig otrygga när de rör sig ute men även 
killarna är på sin vakt. Därför tar de oftast säll
skap med andra och ser till att följa med sina 
föräldrar och syskon när de ska någonstans.   En 
tjej skriver att det är fel att tjejer ska behöva 
vara rädda för män och klä sig på ett visst sätt 
för att känna sig trygga. En annan tjej berättar 
att hennes mamma som bär sjal är rädd för att 
gå ut, eftersom hon blir trakasserad av rasister. 
Några tjejer oroar sig även för sina syskon och 
betonar vikten av trygga lekplatser. 

” Det ska vara trygga och säkra lek-
platser där man kan lita på att ens 
syskon inte skadas” 

Mot bakgrund av detta önskar eleverna bra 
 lås, fler vakter och portkoder till husen. Sam-
tidigt påpekas att den otrygga situationen aldrig 
hade uppstått om alla hade en bostad. Vi måste 
ha   ett samhälle som tar hand om alla, menar 
ungdomarna. I övrigt efterlyser de ett samhälls
klimat som präglas av respekt, vänlighet, icke
våld och frihet. 

Lillholmsskolan
Stadsdelsområde:  
Skärholmen
Årskurs: 7
Antal barn: 12

Lillholmsskolan
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” Att barn och unga är i en omgivning   
där alla kommer överens och att alla 
känner frihet där de är”

Ett annat centralt tema handlar om bristen på 
platser att vara på. Oftast hänger ungdomarna 
i Vårbergs eller Skärholmens centrum. Till 
skillnad från kvällarna känns där tryggt på 
dag  tid, eftersom det då finns fler vakter och 
många människor i rörelse. Därför önskar de   att 
centrumen – ja faktiskt hela staden – ska hålla 
öppet längre. Medan killarna i klassen ibland 
besöker fritidsgården i Vårberg verkar tjejerna 
föredra fritidsgården i Skärholmen. Problemet är 
att de bara kan vara där enstaka dagar i  veckan 
då åldersgränsen är lägre än annars. Samma 
sak gäller på många gym i närområdet. Därför 
önskar sig killarna gym utan åldersgräns. 

Tjejerna lyfter fram festivalen 127 som 
äger       rum på  sommaren som något positivt 
och önskar sig något liknande även andra tider 
på året. Ungdomarna berättar också att det 
ofta står bilar på platser som egentligen är till 
för annat, som gröna ytor och i närheten av 
lekplatser.

” Det ska finnas aktiviteter för alla  
åldrar i omgivningen, som lekplatser  
för de mindre och en trygg gångväg   
till skolan” 

När det gäller ungas möjligheter att påverka 
stadsplaneringen i Stockholm har klass 7 i 
Lillholmsskolan många idéer. Kanske kunde 
skolan ha temadagar om stadsplanering? Det är 
också viktigt att arkitekter och planerare visar 
  att de finns, till exempel genom att gå ut och 
 besöka skolor eller genom annonser och artiklar 
i tidningen. Andra förslag handlar om ett forum 
där barnen själva kan lämna synpunkter, exem
pelvis sociala medier, en app eller telefonlinje. 
För att göra det intressant måste det handla om 
frågor som är viktiga för unga och att de verkli
gen får möjlighet till verklig påverkan.

” Lyssna på våra råd och verkligen ha 
med våra råd i samhället” 

Samtidigt är vuxnas attityder viktiga. Ungdo
marna menar att vuxna måste ta dem på allvar, 
lyssna och förstå att de har mycket att bidra 
med. Då gäller det att de vuxna återkopplar 
med svar på deras frågor och ser till att det 
händer något sedan. Att alla kan vara med och 
påverka stadens utveckling är viktigt. Om bara 
vissa är med kan det leda till att inte alla trivs 
och känner sig delaktiga. Det kan i sin tur leda 
till protester som gör att samhället till slut inte 
fungerar.

Lokala synpunkter:
• Slitna och nedskräpade utomhusmiljöer som 

behöver fräschas upp 
• Fler mötesplatser och aktiviteter för ungdomar 

i närområdet 
• Portkoder, bra lås, belysning och fler vakter 
• Längre öppettider i Vårbergs och Skärholmens 

centrum för ökad trygghet kvällstid 
• Gym och aktiviteter utan åldersgräns 
• I Vårberg finns det problem med rasism och 

trakasserier som måste hanteras
• Fler lekplatser och färre parkeringsplatser i 

närområdet 

Synpunkter på hela staden:

• Bostäder för alla 
• Fler lekplatser 
• Fler mötesplatser för ungdomar 
• Väl gestaltade och trygga offentliga miljöer 
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Utvalda platser som barnen tycker om   
och har en anknytning till: 
Att döma av hur barnen placerat sina hjärtan 
 verkar de röra sig ganska lokalt, framförallt 
i  Hässelby och Vällingby men även i övriga 
 norrorter.  Populära platser är Kista galleria, Mall 
of  Scandinavia i Solna, Barkarby, Brommaplan, 
 Djurgården, Gröna Lund, Grimsta IP, Vaxholm, 
 Rinkeby, Tensta och Botkyrka.

Stockholms stad Barn och ungdomssamråd
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Maltesholmsskolan
Stadsdelsområde:  
HässelbyVällingby
Årskurs: 5
Antal barn: 22

Maltesholmsskolan
Klass 5 i Maltesholmsskolan tycker inte att det finns så mycket roligt 
att göra   i Hässelby. Många av deras favoritplatser finns istället i andra 
delar av  staden. Hit hör bland annat Kista galleria, Mall of Scandinavia 
i Solna,  Barkarby, Brommaplan, Djurgården och Gröna Lund, Grimsta IP 
och så  Vaxholm,   ”stans lyxigaste ställe”. 

Rinkeby, Tensta och Botkyrka nämns också, 
 eftersom det är ”orten” där det är ”nice”. Även 
om platser för idrott och lek finns med så pratar 
barnen till övervägande del om platser för 
 shopping dit de åker för att spana in saker som 
de sedan kan åka och köpa med sina föräldrar.

” Stockholms stad kan ha ett öppet  
hus dit barn kan gå och berätta” 

I Hässelby finns två populära platser, Hässelby 
IP och framförallt ”Stråket”. Den senare är en 
mycket uppskattad parklek med många olika 
lekredskap och en lokal där barn och unga kan 
vara inomhus och baka, pyssla och äta våfflor. 
För att Hässelby ska bli roligare vill barnen 
gärna ha ett bättre utbud av restauranger och 
butiker, liksom parker och grönområden. Och 
gärna lite fler pokéstops! 
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Klassen har en hel del idéer om hur barn kan 
påverka stadsplaneringen i Stockholms stad. 
   De tycker att det är bra att gå via läraren och 
skolan, gärna besök till alla skolor i Stockholm. 
Andra sätt att samla in barns synpunkter kan 
vara via hemsidor, förslags lådor på skolorna 
eller ute på stan, en app eller ett popup fönster 
med frågor som dyker upp på Facebook eller 
när de spelar olika spel. För att kunna fortsätta 
spela måste frågorna först besvaras, föreslår 
barnen. Det vore även bra om det gick att 
skicka synpunkter via mejl eller sms. Eller 
varför inte skicka ut en enkät till skolorna för 
att samla in barns synpunkter? 

” Jag gillar Grimsta IP, för att spela  
fotboll och träna nya skills” 

Ytterligare idéer är vandringar tillsammans 
med barn och stadens representanter där de 
tittar på olika platser eller ett öppet hus dit barn 
kan gå och berätta vad de tycker. Samtidigt är 
det viktigt att jobba uppsökande, att gå ut och 
träffa barn på många olika platser. Och kanske 
viktigast av allt – ”om Stockholms stad vill 
att barn ska vara med kan de inte sedan svika 
barnen”.
 

Lokala synpunkter:
• Hässelby IP och lekparken ”Stråket” är upp

skattade platser 
• Fler restauranger och butiker 
• Fler parker och grönområden 
• Synpunkter på hela staden
• Förstärka lokala centrum 
• Närhet till parker och grönområden 
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Utvalda platser som barnen tycker om 
  och har en anknytning till: 
Ungdomarna i klass 9 på Metapontum bor på 
många olika ställen i hela Stockholm och deras 
favoritplatser är också mycket utspridda. Flertalet 
platser finns i söderort men några finns också norr 
om stan, till exempel på Järvafältet. Innerstaden 
har relativt få favoritplatser men Gamla stan och 
Tcentralen verkar vara relativt frekventa mål
punkter.

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd
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Lillholmsskolan 
Stadsdel: Skärholmen 
Årskurs: 7
Antal barn: 12st

Metapontum grundskola
Stadsdelsområde: 
Älvsjö
Årskurs: 9
Antal barn: 17

Metapontum grundskola
Klass 9 på Metapontum har många tankar om hur Stockholm 
kan bli en stad för alla, där de som ungdomar trivs och känner 
sig som en del av staden. 

Biblioteken är viktiga och bör utvecklas, 
både med avseende till öppettider, utbud och 
inredning. Kollektivtrafik och transporter är 
också en viktig fråga för eleverna. Ett vanligt 
önskemål handlar om gratis SLkort. Andra 
önskemål handlar om ökad turtäthet för bussar, 
en bilfri dag i veckan och att bättre använda 
Stockholms vatten för kollektiva transporter, 
som inte bör vara för dyra. Gratis wifi är en 
återkommande fråga liksom fler aktiviteter och 
roliga platser   för ungdomar, till exempel någon 
form av  allaktivitetshus eller fritidsgård. Här 
nämns TioTretton på Kulturhuset som ett posi
tivt  exempel, som borde finnas för ungdomar 
över 13 år och spridas till flera delar av staden. 
En mer specifik idé handlar om mötesplatser 
med glasväggar så att alla kan se och hälsa på 
varandra, oavsett om man sitter inne eller ute. 

Även fotbollsplaner och andra idrottsplatser 
  är viktiga för ungdomar, särskilt platser där det 
finns utrymme för flera olika aktiviteter. 

” Att faktiskt lyssna på unga och inte 
  bara ignorera deras åsikter”

Ytterligare ett önskemål handlar om att stadens 
utbud av aktiviteter och butiker bättre bör 
 spegla samhällets kulturella mångfald och 
därmed möta flera olika behov och preferenser. 
Det kan till exempel handla om att biblioteken 
får ett större utbud av litteratur på fler språk än 
svenska. Ungdomarna önskar sig fler mysiga 
caféer och butiker med mer originell prägel, 
i motsats till de många kedjorna av Waynes 
 Coffee och liknande. Att motverka diskrimi
nering och rasism är en viktig fråga. Barn och 
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Synpunkter på hela staden:
• Bibliotek och idrottsplatser är viktiga  

offentliga rum 
• Viktigt med välfungerande kollektivtrafik, 

    ökad turtäthet 
• En bilfri dag i veckan 
• Fler mötesplatser för ungdomar 
• Allaktivitetshus likt Kulturhusets TioTretton för 

äldre ungdomar över hela staden 
• Mer varierat stadsutbud som speglar  

sam hällets kulturella mångfald 
• Fler mysiga caféer, inte stora kedjor 
• Prioritera natur och gröna ytor 
• Fler stadsparker utspridda över hela staden 

Övriga synpunkter:
• Gratis SLkort för ungdomar 
• Gratis wifi 
• Stötta organisationer som främjar demokrati 

och ungdomsinflytande 
• Motverka rasism och diskriminering 
• Bra vård, till exempel akutmottagningar 
• Socialt stöd, till exempel skolpsykologer och 

ungdomsmottagningar
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unga ska kunna känna sig välkomna överallt, 
oavsett bakgrund och hur man ser ut. Någon 
önskar att främlingsfientliga partier ska förbju-
das, så att alla kan känna sig trygga på lika 
villkor. Som en motvikt till det stadsmässiga 
utbudet behöver Stockholms stad även priori
tera natur och gröna ytor − både  parker, skog 
och mindre planteringar av blommor och annan 
växtlighet. 

” Stockholms stad kan skapa ett råd 
som inte bara involverar rika gubbar, 
utan också ungdomar och invandrare. 
Tillsammans kan de bestämma på ett 
bättre sätt att göra samhället till ett” 

”Flera stadsparker utspritt i Stockholm istäl l et 
för bara några mitt i”, är ett inspel som får starkt 
medhåll från resten av klassen. Bra vård och 
socialt stöd är också en viktig fråga,  exempelvis 
i form av effektiva  akutmottagningar, ungdoms
mottagningar och psykologer som barn och unga 
kan prata med konfidentiellt. Slutligen är det 
viktigt att främja föreningsliv och organisationer 
som arbetar med frågor som rör demokrati och 
ungdomars delaktighet. 

” Anpassa samhället till unga människor 
från olika kulturer och religioner” 

Bland eleverna finns också många idéer om 
hur staden kan arbeta för att samla in barns och 
ungas synpunkter i planeringen. Att göra besök 
på skolor är ett bra koncept som bör permanen    
tas och utvecklas, tycker de. Det skulle också 
vara roligt att få göra studiebesök, till exempel 
på stadsbyggnadskontoret eller ett arkitekt
kontor. Eftersom få känner till möjligheterna att 
påverka planeringen blir det viktigt att sprida 
information, till exempel via sociala medier och 
reklam i tunnelbanan. 
 
” Inte bara ha platser som vuxna   

tycker är kul”

Andra idéer handlar om en hemsida eller 
nätbaserat forum där barn och unga kan lämna 
synpunkter, ett ungdomsråd för stadsplane
ringsfrågor, lektioner eller temadagar med 
stadsplanering som tema, personliga mejl med 
information om olika stadsbyggnadsprojekt 
och ett meddelande i stil med ”vi väntar på dina 
smarta idéer” samt att använda olika typer av 
belöningar för att delta vid samråd och liknande 
aktiviteter. Eller varför inte bjuda in mindre 
barn till en workshop där de äter glass tillsam
mans och sedan får bygga modeller av glasspin
narna? Och kanske det viktigaste av allt, vuxna 
måste ta barns och ungas synpunkter på allvar 
och visa det i konkret handling.
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Utvalda platser som barnen tycker 
om  och har en anknytning till: 
Barnen har många gånger angett sitt 
hem, sin  skola och platser som lekplats, 
fotbollsplan, godisaffären och fontänerna 
i centrum som sina favoritplatser. Några 
favorit platser finns lite längre bort, till 
 exempel Gamla stan, Skanstull och city 
med  Tcentralen och Kungsträdgården.    
Till vardags rör de sig mycket lokalt och 
fler talet målpunkter finns söder om  
staden. 
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Rågsvedsskolan
Stadsdelsområde:  
EnskedeÅrstaVantör
Årskurs: 5
Antal barn: 7

Klass 5 i Rågsvedsskolan tycker att en stad som hänger   samman är viktigt. 
Kärlek, trygghet och att människor   är snälla mot varandra och hjälps åt är 
viktigt för att barn    ska må bra i sin livsmiljö. 

För att skapa detta krävs att människor kan 
 mötas i vardagen, att alla säger hej till varandra.    
Därför är gemensamma och kostnadsfria mötes 
platser oerhört viktiga. Ett konkret exempel 
är fritidsverksamheter för barn vars föräldrar 
 arbetar. Barnen tycker att dessa borde vara 
kost  nadsfria då alla inte har de ekonom iska 
förut sättningarna att betala för fritids vilket 
skapar ojämnlika förutsättningar. Fritids är en 
viktig mötesplats där barn får träffa vänner, göra 
roliga saker och dessutom är det en bra plats för 
läxhjälp. Läxhjälp borde finnas tillgänglig i alla 
stadsdelar.

” En läxhjälp på varje ort där alla kan 
komma och lära sig” 

På frågan om vad som behövs för att barn och 
unga ska må bra i sin stad har barnen flera 
förslag som poängterar vikten av att det finns 

Rågsvedsskolan

 aktiviteter och service som inte kostar. De 
 önskar sig inte bara gratis fritids utan även 
 gratis fot bollar, träning, sjukhus och SLkort. 
Lekplatser och parker är viktiga  mötesplatser. 
Här tycker klass 5 i Rågsvedsskolan att det 
saknas lek plat ser för äldre barn, som de själva. 
De flesta lek  platserna idag är gjorda för mindre 
barn. Men även större barn vill leka! Det 
skulle till exempel vara roligt med gungor för 
både små och stora barn på olika – gärna lite 
oväntade − platser i staden, nästan som hemliga 
 platser dit inte alla vuxna hittar. Även sim hallar 
är bra att satsa på, eftersom de används av 
många samtidigt. De föreslår också samnytt
jande av skolornas gymnastiksalar efter skoltid, 
med aktiviteter för de barn som bor i området. 

” Att alla kan gå på fritids om ingen är 
hemma” 
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Även offentliga platser som gator och torg är 
viktiga. Här är det viktigt att alla känner sig 
trygga. Tyvärr är de flesta offentliga miljöer 
idag gråa och färglösa, tycker barnen, vilket 
ökar känslan av otrygghet. Det borde helt 
 en  kelt  finnas mer färg i våra offentliga miljöer, 
 då blir man både gladare och mindre rädd. 
Många av barnen i Rågsved har sitt centrum 
som en favorit plats samtidigt som de tycker 
att det finns för lite butiker och aktiviteter där. 
Klassen önskar att fler butiker och gemen-
samma mötesplatser borde finnas mer utspridda 
i staden, även utanför city. Bra platser som 
Stockholms stad borde satsa på är Folkets hus 
dit alla har kostnadsfri tillgång. 

Ibland behöver barn och unga gå på toaletten, 
dricka lite vatten eller bara komma in från 
kylan eller regnet en stund – då är platser som 
Folkets hus bra. Det bidrar också till ett levande 
centrum med mer människor, vilket ökar trygg
heten och trivselfaktorn. 

” Barn under 11 år och gamla ska få åka 
gratis i buss och tåg” 

Klass 5 i Rågsvedsskolan är medvetna om att 
staden växer. Det kommer många nya barn, 
 vilket också ökar behovet av fler skolor. När 
det är trångt i skolan blir det svårt att koncen
trera sig. Barnen lyfter även fram vikten av 
skol gårdar med mycket lekyta för spring. Idag 
är rasterna schemalagda och barnen får bara 
 besöka skolans lekplats vissa dagar. Övriga 
dagar får de bara gå omkring, vilket gör att 
de hänger mycket    i korridoren och att många 
elever då blir rastlösa på lektionerna. 

Museer är bra komplement till skolan där 
 mycket kunskap finns att hämta. Men långa 
avstånd gör att barn och unga inte tar sig dit   så 
ofta  oav  sett om det är genom skolan eller med 
familjen. Därför borde det finnas fler museer 
utanför city, gärna ett i Rågsved.

Lokala synpunkter:
• Fler affärer i Rågsveds centrum 
• Större skolgård 
• Museum i Rågsved 

Synpunkter på hela staden:
• Kostnadsfria och gemensamma mötesplatser 
• Lekplatser och parker är viktiga mötesplatser 
• Fler lekplatser för barn 10–12 år 
• Undangömda hemliga platser för lek 
• Satsa på fler simhallar 
• Mer färgglada offentliga miljöer, skapar ökad 

trygghet och välmående 
• Förstärka lokala centrum 
• Folkets hus eller liknande mötesplatser 
• Fler skolor 
• Rymliga skolgårdar 
• Fler museer utanför city 

Övriga synpunkter:
• Gratis fritidsverksamhet för alla barn 
• Läxhjälp i alla stadsdelar 
• Samhällsservice och aktiviteter för barn som 

inte kostar pengar 
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Södra Latins gymnasium
Stadsdelsområde: 
Södermalm 
Årskurs: Språkintroduktion
Antal barn/unga: 27 

Södra Latins gymnasium
På Södra Latin medverkade två klasser med nyanlända ungdomar, 
där vissa har kommit till Sverige utan sina föräldrar. 

På frågan om vad som behövs för att ungdo
marna ska må bra och känna sig som en del 
av staden svarar många att skola, bostad och 
jobb är det viktigaste. De behöver en bostad, 
en  skola att studera i och jobb för att kunna 
försörja sig själv i framtiden. ”Det finns inte 
jobb för ung domar. Det är jättesvårt att hitta 
ett jobb”, säger en elev. På en lapp står det att 
”Ungdomar behö ver en lägenhet för att bo och 
man behöver gå i skolan för att känna att jag är 
en del i staden”. Ett annat vanligt önskemål är 
att SLkortet som ungdomarna som bor långt 
ifrån skolan får, även ska gälla på kvällar och 
helger. Långa resvägar begränsar tillgången 
till skola och aktiviteter på kvällar och helger. 

Många drömmer om svenskt medborgarskap, 
att få ta hit familjen och leva ett lugnt och glatt 
liv i trygghet, fritt från krig. 

” Ett jobb för att lära känna människor 
och inte vara hemma ensam” 

I Sverige finns allt menar flera av ungdomarna, 
men alla vänner och familj finns någon annan
stans och det kan bli ganska ensamt. Därför är 
det viktigt med kostnadsfria mötesplatser där 
ungdomar kan träffa andra, till exempel biblio
tek och fritidsgårdar. ”Aktiva ungdomsgårdar 
där det är gratis. Där kan alla träffas och få nya 
vänner”, står det på en lapp. Ungdomarna vill 
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gärna lära känna nya människor och få svenska 
kompisar. ”Jag vill prata svenska”, är en vanlig 
kommentar. Då blir mötesplatser som samman
för människor i olika åldrar och från olika län
der viktiga, till exempel parker och grillplatser. 
Lika avgörande är det att människor behandlar 
varandra med respekt och vänlighet.

”Jag vill ha ett lugnt och glatt liv” 

Andra önskemål handlar om fler simhallar, 
biografer, bowlinghallar, gym och biljardhallar. 
Några av eleverna vill även få möjlighet att 
 komma ut i naturen mer, gå med i scouterna, 
 besöka teatrar och själva spela teater. För att må 
bra och komma framåt i studier och yrkesliv 
finns återkommande önskemål om läxhjälp på 
bibliotek och skolor, språkcaféer, en psykolog 
eller någon att prata med på skolan när de mår 
dåligt och studie och yrkesvägledare som kan 

hjälpa till med vägledning om studier och jobb. 
Andra viktiga delar av en attraktiv stad handlar 
om bra kommunikationer med olika transport
medel att välja på liksom bullerfria, rena och 
trygga utomhusmiljöer. För att uppnå det senare 
önskar sig ungdomarna bland annat bra belys
ning och fler vakter, såväl i förorten som i 
tunnelbanan. 

” Jag vill ha en skola. När jag går i skolan, 
då mår jag jättebra” 

De här ungdomarna bor väldigt utspridda, till 
 exempel i Skärholmen, Liljeholmen, Farsta, 
 Tensta,   Häggvik, Täby, Nacka, Telefonplan, 
Uppsala och Huddinge. De bor ofta i stadens 
ytterkanter och reser framförallt kollektivt med 
pendeltåg och tunnelbana. Generellt har de en 
 relativt lång resväg till och från skolan, i flera 
   fall upp emot 50 minuter enkel resa. För att 
  hälsa på varandra rör de sig också över stora 
avstånd i staden.

Synpunkter på hela staden:
• Skolan är en viktig mötesplats 
• Fler bostäder, även mer rymliga bostäder 
• Fler arbetstillfällen för unga 
• Kostnadsfria mötesplatser, som bibliotek och 

fritidsgårdar 
• Mötesplatser för människor med olika ålder 

och bakgrund, både inomhus och utomhus till 
exempel parker och grillplatser 

• Väl fungerande kollektivtrafik 
• Väl belysta och trygga utomhusmiljöer 
• Bullerfria och rena utomhusmiljöer 
• Fler simhallar, biografer, gym och biljard 

 respektive bowlinghallar 

Övriga synpunkter:
• SLkort för ungdomar även på kvällar och 

helger 
• Läxhjälp på bibliotek och skolor 
• Språkcaféer 
• Tillgång till psykologstöd 
• Tillgång till studie och yrkesvägledning 
• Fler vakter i tunnelbanan och förorten 

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd
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Utvalda platser som barnen tycker om 
  och har en anknytning till: 
De här ungdomarna rör sig mycket i innerstaden 
och har god kännedom om olika platser där. Ett 
par närförorter som Kristineberg och Telefonplan 
omnämns och några områden längre ut, som 
Sundbyberg, Botkyrka, Hässelby och Vällingby. 
Bland favoritplatserna finns ställen för shopping 
men även många andra platser med anknytning till 
kultur och natur. Ungdomarna uppskattar de delar 
av staden som har ”atmosfär”, vacker äldre arkitek
tur, kulturhistoria och ett brokigt utbud av ”mysiga” 
caféer och ”originella” butiker. Samtidigt lägger 
de stor vikt vid grönområden, promenadstråk och 
utsiktsplatser. Gamla stan och Djurgården är några 
favoritplatser som återkommer. 

Stockholms stad Barn och ungdomssamråd
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Viktor Rydbergs 
gymnasium
Stadsdelsområde: 
Norrmalm 
Årskurs: 2
Antal barn/unga: 16

Klassen på Viktor Rydbergs gymnasium har många tankar om vad 
som karaktäriserar en attraktiv stad. De pratar bland annat om 
 vikten av en stadsmiljö som är öppen och inbjudande med många 
torg och andra offentliga rum.

Viktor Rydbergs  
gymnasium

Vidare önskar de sig ett mer varierat utbud av 
caféer och restauranger, inte bara de vanliga 
 kedjorna som finns överallt. Idag umgås ungdo
marna mycket i köpcentrum, affärer och caféer, 
men det behövs även andra rum. Till exempel 
många lokala bibliotek liksom lugna platser 
där de kan studera men samtidigt prata med 
varandra, utan att behöva spendera pengar eller 
riskera att störa andra. Gärna på Kulturhuset. 
”Typ TioTretton på Kulturhuset, fast för äldre 
ungdomar”, exemplifierar någon. 

”En trevlig stadsmiljö som är ren öppen, natur
nära, trygg, vacker, funktionell och inbjudande 
med många sittplatser och torg att umgås på”.

Ungdomarna anser det viktigt att bevara det 
 kulturarv som finns i äldre arkitektur och satsa 
på offentlig konst i olika former, exempelvis 
skulpturer. De önskar omsorgsfullt planerade 
platser där någon verkligen tänkt till för att göra 
det fint. Här efterfrågas överhuvudtaget mer 
variation och livfulla uttryck. ”Konst, mer ut
trycksfullt. INTE grått och stilrent och enkelt”, 
står det på en lapp. En annan elev skriver ”Att 
alla hus inte ser likadana ut i samma område”. 

”Fler små parker som London har!!”

Ungdomarna anser även att naturen och det 
 gröna som skog, parker, ängar, träd och plan
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teringar är viktiga och ska finnas nära  bostaden. 
Det skän  ker ett lugn och uppmuntrar till 
rörelse. Fler utegym och trevliga promenad
stråk är ytterligare några önskemål. Samtidigt 
är det viktigt med en balans mellan natur och 
stadsmässigt utbud, det får inte bli för dött och 
tråkigt. 

” Öppna gemensamma ytor, till exempel 
lekparker ihopkopplade med utegym” 

Välfungerande kollektivtrafik är särskilt  viktigt 
för ungdomar och barn, för att alla delar av    
staden ska bli tillgängliga. Ta gärna upp kollektiv    
trafiken i luften i form av linbanor och spårbun
den trafik, föreslår en elev. Helt bilfria områden 
önskas också. För att barn och ung domar ska 
kunna vara med och påverka stadens utveckling 
finns flera saker Stockholms stad kan göra. Det 
handlar bland annat om att söka upp barn och 
unga där de finns, till exempel inom idrott och 
andra fritidsaktiviteter.

” Närhet. Vi ska inte behöva åka så långt, 
allt ska finnas i ens närhet” 

Besök och föreläsningar i skolor är bra men 
även studiebesök på riksdagen eller ett arkitekt
kontor kan öka kunskapen om möjligheterna till 
inflytande. Andra förslag handlar om enkäter 
till skolorna, artiklar i Kamratposten eller andra 
tidningar för barn, att samla synpunkter från 
barn via olika spel på internet, ordna mässor 
och låta barn illustrera sina tankar och preferen
ser genom att måla. För att fånga ungas intresse 
för de dialogverktyg som redan finns kan 
Stockholms stad använda sociala medier och 
till exempel annonsera på Instagram. Det gäller 
även att vara specifik och personlig, visualisera 
och utgå från sådant som påverkar i den egna 
närmiljön. Ett exempel kan vara ”Kommer 
din favoritbutik att bli kvar när kvarteret X 
omvandlas?” Ytterligare ett förslag är att ordna 
tävlingar av något slag. 

Slutligen anser klassen att socioekonomisk 
 segregation är ett stort problem i Stockholm, 
som leder till färre relationer och samarbeten    
–  och i förlängningen mindre utveckling.  
Segregationen kan också leda till fördomar  
och skapa ojämlika livschanser. Det sociala  
kapitalet för delas ojämnt, så att vissa blir  
styrande och staden inte längre tillhör alla.  
Om ingen   gör något på allvar kommer  
segregationen bara att öka.

Synpunkter på hela staden:
• Öppen och inbjudande stadsmiljö med många 

offentliga rum 
• Varierat utbud av caféer och restauranger 
• Många lokala bibliotek 
• Lugna mötesplatser utan krav på konsumtion 

eller absolut tystnad 
• Kulturhusets TioTretton för äldre ungdomar på 

fler ställen 
• Bevara äldre arkitektur 
• Mer offentlig konst 
• Mer varierad och livfull gestaltning av  

offent liga platser 
• Närhet till natur och grönområden 
• Fler utegym och promenadstråk 
• Bilfria områden 
• Välfungerande kollektivtrafik 
• Lyft upp kollektivtrafiken i luften, till exempel 

linbana eller spårbunden trafik

92

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd



93

 Viktor Rydbergs 
gymnasium

Ba
rn

- o
ch

  
un

gd
om

ss
am

rå
de

t 



Utvalda platser som barnen tycker om   
och   har en anknytning till 
Flertalet av barnen bor i Årsta men några bor 
i  andra delar av staden. Trots att många bor i 
närområdet är det ungefär en tredjedel av barnen 
som åker bil eller buss till skolan. Cykling förekom
mer också i ett fåtal fall. Som sina favoritplatser har 
barnen markerat sitt hem, sina lantställen, skolan, 
naturområden och platser för lek och nöjen, till 
exempel Bounce trampolinpark i Kungens kurva. 
Många favoritplatser ligger i Årsta men även 
spridda i andra delar av staden, framförallt i inner
staden med city och Gröna Lund och ett par platser 
i söderort.
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Årstaskolan
Stadsdelsområde:  
EnskedeÅrstaVantör 
Årskurs: 4
Antal barn: 22 

Årstaskolan
I Stockholms stads förslag till ny översiktsplan står att goda 
livsmiljöer ska skapas för alla och att dessa kvaliteter ska 
fördelas jämnt över staden. 

Klass 4 i Årstaskolan vill lyfta fram ett par 
 synpunkter som särskilt viktiga. Det är viktigt 
med närhet till naturområden för att barnen 
ska må bra. Skogens tystnad erbjuder lugn och 
utrymme för fantasi. ”Jag gillar att gå i Årsta
skogen. Det är så mysigt och jag får liksom mer 
fantasi och feeling!”, säger en elev. Utan närhet 
till naturen uppger barnen att de blir  stressade. 
Därför är det viktigt att de inte behöver gå 
eller åka långt för att kunna leka utomhus 
och vara    i naturen. Alla kan inte resa långt. 
Alla 10åringar  har inte egna SLkort vilket 
 begrän  sar deras rörelsemönster till närmiljön. 

” Stockholms stad skulle bygga en park 
där barn kan träffas, så man kan hitta 
nya kompisar” 

Klassen tycker att det är bra att staden planerar 
för lekplatser. Men de flesta lekplatser vänder 
sig till små barn. Därför borde Stockholms stad 

även planera lekplatser som passar för lite äldre 
barn i mellanstadiet. Samma sak gäller stadens 
parker. Idag upplever barnen att parkerna mest 
är till för små barn och vuxna. Det upplevs som 
att de lite äldre barnen glöms bort. Att översikts 
planen inte nämner hur stadens parker ska 
kunna möta behoven hos barn i olika åldrar är 
konstigt, tycker barnen. De tycker att staden 
borde satsa på fler museer där barn får prova på 
och lära sig nya saker. Barnen undrar varför de 
flesta museum finns på samma plats och inte 
spridda runtom i Stockholm?

”Fler underbara museum lite närmare” 

Om det fanns ett bra museum i varje stadsdel 
skulle fler ha en anledning att åka dit. Därför  vill 
klassen gärna se att översiktsplanen komplette
ras med konkreta förslag och exempel på hur 
stadens samhällsservice och kulturinstitutioner 
ska fördelas geografiskt. 
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”Berätta att vi får påverka! 

Eleverna på Årstaskolan efterlyser också en 
roligare utformning av våra offentliga miljöer. 
Mer färg skapar glädje och trygghet. Byggnader 
med historia påverkar också hur barn upplever 
platsen. En favoritplats för många är Gamla 
stan, eftersom det ”nästan är som att gå i ett 
museum”. Det är sådant Stockholms stad borde 
tänka på när de bygger nytt, tycker barnen. 

”Flera parker för de lite äldre barnen” 

Klassen upplever att det inte finns någon som 
berättar för dem att de faktiskt får vara med 
och påverka, även om de är under 18 år. De 
påpekar också att Stockholms stad har mycket 
att vinna på att inkludera barn och unga. De har 
många bra idéer, de är experter på att vara 10 år 
i Stockholm och dessutom, översiktsplanen rör 
ju deras framtid. Därför tycker barnen att det 
behövs mer konkreta förslag på hur Stockholms 
stad kan involvera barn på ett bra sätt i stads
planeringen.

” Vi ska få prata utan att en vuxen 
 avbryter” 

Själva har de en hel del förslag. ”Stockholms 
stad kan starta ett program där barn får vara 
med, där barn typ kan förklara hur barn kan 
 påverka”, föreslår en elev. Andra förslag 
 handlar om att Stockholms stad bör synas 
på sociala medier som barn använder och att 
staden kan anordna mässor där beslutsfattande 
träffar och lyssnar till barn i Stockholm. Först 
när alla inkluderas skapas en stad för alla. 

Synpunkter på hela staden:
• Närhet till naturområden 
• Lekplatser för barn i mellanstadieåldern 
• Parker som även anpassats för barn i  

mellanstadieåldern 
• Fler museer i hela staden eftersom de är    

viktiga målpunkter som skapar geografisk  
rörelse och möten 

• Hur ska samhällsservice och kulturinstitutioner 
fördelas i staden? 

• Mer färg på husen i staden
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För att få in synpunkter från en bred representation av 
barn och unga i Stockholm vände sig Stockholms stad även 
till Stockholms samtliga ungdomsråd, Stockholms stads 
 ungdomsparlament, ungdomsgården Himmel och Pannkaka 
samt representanter för stadens förskolepedagoger. 
 
Samrådsformen anpassades utifrån de olika målgrupperna   
vilket gör att redovisningen från de olika mötena ser olika   
ut. Samrådssynpunkterna för dessa grupper är en del av  
samman ställningen under rubriken De vanligaste 
samrådssyn punkterna på sidan 17.

Barn- och  
ungdoms forum
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Detta gör det ännu viktigare för de äldre barnen 
att komma ut i andra närmiljöer. Stadsmiljöer 
kräver att föräldrar eller andra vuxna följer med 
barnen ut och tar ansvar för att de får komma ut 
i naturen. Förskolepedagogerna ser att ovanan 
vid att vara i naturen syns i barnens inställning 
och sätt att hantera skogen, lösa material och 
naturvistelse. Det är positivt för den motoriska 
utvecklingen att det finns grönområden och 
gröna stråk som barnen kan röra sig fritt i. 
 Trafiksäkerheten är också viktig.

Det är oerhört viktigt med parklekar, speciellt 
vintertid, och att det finns någon som håller 
rent, personal som bistår och att det finns 
 toalett, vatten och värme. 

Vatten och vattenlek är uppskattat av barn. 
Berlin är en stad som har bra exempel på 
vattenlek i vanliga parker, ett inslag som lyfter 
hela parken för barn. Dagvattenhantering i 
form av till exempel vattenfördröjning kan vid 
tunga regnfall bli en plasklek för barn och unga. 
Resultatet blir positivt då det är både interaktivt 
och klimatsmart.

Förskolepedagoger  
i Stockholms stad

Det är positivt för den motoriska 
 u tvecklingen att det finns 

 grönområden och gröna stråk 
som barnen kan röra sig fritt i. 

För att fånga upp de yngre barnens behov i den 
nya översiktsplanen skapades en fokusgrupp 
med förskolepedagoger. Diskussionen basera
des på översiktsplanens fyra mål och redovisas 
som samrådssynpunkter nedan. Pedagogerna 
kom ifrån stora och mindre förskolor, både 
inom stenstaden och i nybyggnadsområden 
inom stadsdelen Östermalm. Östermalms  
 stadsdel valdes mot bakgrund av den variation     
av förskoleverksamheter som ryms inom 
 stadsdelen. 

En växande stad
Förskolegårdarna är viktiga inte minst för de 
yngre barnen då de i en större utsträckning 
 stannar på den egna gården jämfört med de 
äldre barnen. Små förskolegårdar leder till att 
det blir för många barn i parkerna. Det är inte 
ovanligt att flera enheter trängs på de befint-
liga gårdarna vid förskolorna uppger några av 
förskolepedagogerna.

Kvaliteten måste vara hög på de ytor som 
avsätts till förskolegårdar, men förskolepeda
gogerna understryker även att hur personalen 
arbetar också spelar roll. 
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Kulturpaket med musei och teaterbesök är 
uppskattat av föräldrar och pedagoger. Förskole
pedagogerna vill även ha lokala skridskobanor 
som är lätta att ta sig till. 

Samutnyttjanden av lokaler är bra och vettigt. 
Men det finns nog inga behov av att föra sam
man äldreboenden och förskolor då behoven 
ser väldigt olika ut för de två grupperna. 

God offentlig miljö
God offentlig miljö är en miljö där barn får ta 
plats och där det är säkert att röra sig. Det behö
ver inte vara ett inhägnat område, men det får 
inte ligga precis vid vägen. I Stockholm är det 
ofta fullt i parkerna under sommaren och detta 
skapar problem för förskoleverksamheter som 
är många som använder samma område. 

Rosenlundsparken är populär alla tider på året, 
parkleken Skånegläntan är öppen året runt. Där 
finns bland annat kullar där barnen kan åka 
pulka på vintern. 

God belysning och tillgänglighet, bland annat 
genom snöröjning, skapar trygghet och under
lättar för förskolorna att kunna vara utomhus.
 

Museer är otroligt viktiga inslag i staden inte 
minst för förskoleåldern. De allra flesta museer 
har ett barnvänligt tema, vilket är positivt.

Alla stadens miljöer ska vara barnvänliga, 
även vältrafikerade gator såsom Hornsgatan 
och Långholmsgatan. Förskolepersonalen 
upplever att det är ett problem med underhålls
fordon,  leveransfordon och annan trafik som 
inte respek terar hastighetsbegränsningar. Det 
behöver finnas bra lösningar för detta. Breda 
trottoarer är att föredra då det underlättar för 
barngrupper att ta sig fram på ett tryggt sätt. 

Strikta regler, att gå i led och platser som är 
förutbestämda hämmar den fria leken. Att 
vara i naturen underlättar för den fria leken, 
utvecklar motoriken och uppmuntrar barnen att 
 utforska och upptäcka. Platser som Rosendal 
och 4Hgårdar är naturliga och uppskattade 
 besöksplatser för barngrupper i förskoleåldern. 

Lokaltrafiken med bussar och spårvagnar är 
viktig för att kunna bedriva full förskoleverk
samhet. Busshållplatser behöver hållas rena för 
att underlätta på och avstigning. 
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Förskolepedagogerna upplever förslaget till ny 
översiktsplan som fluffigt. Allt låter bra men 
vad betyder det? Förskolepedagogerna önskar 
mer konkretisering, till exempel hur människor 
med olika kulturell bakgrund tar del av staden 
och dess utemiljöer. 

En sammanhängande stad
Idrott är viktigt för integrationen av barn och 
unga. Aktiviteter och temaparker bör spridas ut 
över Stockholm för att maximera tillgänglighet 
för alla. 

Det blir krångligt att åka långt till aktiviteter. 
Det kan fungera med exempelvis 4Hgårdar 
eller extra häftiga saker. Kultur är ett viktigt 
besöksmål. 

I Björns trädgård möts olika kulturer i samband 
med fredagsbönen i moskén. Det är bra för inte
grationen att människor med olika bakgrund 
och olika kulturer möts. 

Skolan är nyckeln för integration. Förskole
pedagogerna menar att ”Skolan mitt i byn”, 
det vill säga att skolan ligger placerat centralt     i 
 området, måste bli en självklarhet i planerings

processen för att utveckla de lokala centrumen 
och öka den socioekonomiska blandningen. 
Med en homogen befolkning blir det ingen 
riktig integration. Föräldravandringar och 
 närpoliser är också betydelsefulla.

För att förskolebarnen ska kunna röra sig tryg
gare och mer självständigt är trafikseparering 
och breda trottoarer viktigt.

Föreskolepedagogerna efterfrågar mer 
 konkreta exempel i översiktsplanen på vad en 
integre rande funktion kan vara för skolor och 
 för skolor. 

Förskolepedagogerna menar att en tät stad 
innebär att barn oftare drabbas av hudcancer, 
astma och allergier. De menar att det är viktigt 
att väga in forskningen i stadsplaneringen 
och tycker att det är märkligt att första målet i 
översiktsplanen är en växande stad med tanke 
på vilka utmaningar det för med sig.
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Himmel och Pannkaka
Himmel och Pannkaka är en mötesplats för barn och unga med 
funktions variationer från 14 år och uppåt. Mötesplatsen är ett 
samarbete mellan Farsta fritid och Svenska kyrkan. 

Ungdomarna är måna om att alla 
ska få vara med och att alla ska ha 
rätt till stöd enligt LSS och LASS så 

att ingen tvingas sitta hemma.

Upplägget för workshopen anpassades för att 
på ett tillgängligt sätt diskutera  Stockholms 
stads förslag till ny översiktsplan. Först 
diskuterades stadsbyggnadsuppdraget, FN:s 
barnkonvention och hur en översiktsplan blir 
till. Efter det fördes samtal i mindre grupper 
som riktade in sig på frågan Vad behöver du 
i ditt liv för att må bra och känna dig som en 
del av staden? Sedan markerades platser som 
ungdomarna har en positiv anknytning till ut 
på kartan. Diskussionerna ledde ofta till frågor 
som i sig inte hanteras inom översiktsplanen 
men de har fått vara med för att på ett tydligt 
sätt lyfta gruppens behov.

Ungdom arna berättar att det finns ett stort 
behov av att samhällsfunktioner såsom  skola 
och boende fungerar. Många är beroende av 

 resurs per sonal och anpassat boende för att 
kunna leva själv stän diga liv och känner i 
många fall att behovet inte omhändertas i 
stadens planering. Särskolan  borde ha ett annat 
namn, exempelvis specialskola eller skola för 
funktionsvariation. Om vanliga skolan ska 
sitta ihop med special skolan så är det viktigt 
att det finns mer personal som kan jobba med 
attitydförändringar för att  minska risken för 
mobbning. 

Det finns för få mötesplatser för unga med 
funktionsvariationer, platser som är lätta att ta 
sig till och där det finns personal som stöttar, 
 såsom Himmel och Pannkaka, Café 9:an 
och Bergfoten. Ungdomarna betonar att det 
är  viktigt att få gå på disco, vara hälsosam 
och känna sig trygg. De vill känna att de har 
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 samma  rättigheter som andra medborgare som 
att få gifta sig och skaffa barn.

Friheten att resa själv är viktig. Offentliga 
miljöer och tunnelbanan är ofta röriga och 
stressiga för ungdomarna, som efterfrågar 
bättre skyltning, guidning om vart man ska 
gå och exempelvis bussar med elektroniska 
skyltar med inbyggt tal som tydligt säger gå 
på här och gå av här (så kallade pratorer) 
vilket underlättar för unga med synnedsättning 
att lättare komma av och på bussarna. 

Ungdomarna upplever ofta att de ses som annor
lunda och särbehandlas till exempel genom 
att nekas inträde på krogen. Det finns en stark 
känsla av solidaritet i den här gruppen. Ungdo
marna är måna om att alla ska få vara med 
och att alla ska ha rätt till stöd enligt LSS och 
LASS så att ingen tvingas sitta hemma.

Det är viktigt att staden blir mer funktions
anpassad både för psykiska och fysiska funk 
tionsnedsättningar, att belysningen blir bättre 
och att sandning, saltning och plogning fung
erar. Färdtjänsten måste bli mer tillgänglig för 
dem med behov så att alla kan komma ut från 
sina lägenheter. På så sätt minskar inlåsnings
effekterna.

Lokala centrum och service såsom sjukhus och 
polis är viktiga att ha nära bostaden, precis som 
god tillgång till olika typer av träning, gym och 
simhallar.

” Att ha ett jobb är viktigt och att jobbet 
inte bara är en sysselsättning utan ett 
riktigt arbete där man gör något som 
behövs”

Ungdomarna på Himmel och Pannkaka får resa 
långt för att komma till en ungdomsgård som 
fyller deras behov. Fler liknande mötesplatser, en 
välfungerande kollektivtrafik och system för färd
tjänst är mycket viktiga.

LSS – lagen om stöd 
och service till vissa 
funktionshindrade 
LASS – lagen om 
 assistansersättning

106

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd



Utvalda platser som barnen tycker om 
och har en anknytning till
I kartövningen fick ungdomarna markera platser 
de tycker om. Platserna markerades över hela 
staden och kranskommunerna och vittnar om 
att många av ungdomarna rör sig över hela 
regionen för att kunna få sina behov av boende, 
skola/aktivitet och fritid tillfredställda. Detta kan 
jämföras med många av de skolungdomar utan 
funktionsvariationer   som har ett rörelsemönster 
främst inom Stockholms stad. 

• Stockholm – för att jag är uppväxt här och 
  för att det är en fin stad. Stockholm är vår  stad. 
Ungdomar kan göra massa saker här

• Saltsjöbaden för där bor jag
• Söder – där träffar jag kompisar, ser filmer 

  och hänger
• Hökarängen – här finns Himmel och Pannkaka 

och här träffar vi våra vänner och umgås
• Haninge/Handen – här finns många bra 

 centrum och butiker
• Skärholmen – där har jag bott

• Södertälje – jag har kompisar som bor där
• Upplands Väsby – mina vänner bor där
• Mariatorget – bowlinghallen är lugn  och skön 

men inte tillgänglighetsanpassad. Tågstationen 
har ingen hiss

• Djurgårdsfärjorna – det är bra att det finns 
 alternativ till buss och tåg

• Skärholmen – det finns skola, idrottshall och 
centrum, det är nära till allt

• Hallonbergen – jag bor där i en fin lägenhet 
i ett serviceboende. Mina föräldrar bor nära 
varandra

• Stureplan – modekläder
• Söderledskyrkan i Hökarängen – Himmel och 

Pannkaka
• Hagsätra – jag bor där
• Solna – trivs bra att bo där
• Farsta – bra att bo där
• Ekerö – natur och skog
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Stung tycker att Stockholms stad 
borde satsa på att minska de  sociala 
skillnaderna och lyfta lönen.

Stockholms stad Barn och ungdomssamråd
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Stockholms regionala  
ungdomsråd – Stung
Stockholms regionala ungdomsråd – Stung – är organiserade under Sveriges 
 ungdomsråd. Ett ungdomsråd är en organisation av och för ungdomar i en viss 
kommun  eller   en viss stadsdel. Ungdomsrådets verksamhet sker i den egna 
kommunen eller den egna stadsdelen och syftar till att göra livet bättre för sig 
själv och andra ungdomar där de bor, utifrån grundidén om att ungdomar ska 
ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Stung bildades 2015 och samordnar 
Stockholms regionens ungdomsråd. 

Mötet inleddes med en kortare dragning gäll     
ande översiktsplanen, dess fyra mål och fokus
området En sammanhållen stad. Efter det följde 
en öppen diskussion som tog sitt avstamp i 
översiktsplanen och dess upplägg. 

En växande stad
Stung tycker att Stockholms stad borde satsa 
på att minska de sociala skillnaderna och lyfta 
förorten. Att satsa på förorter handlar mycket 
om att satsa på skolorna. Att se till att det finns 
en socioekonomisk blandning i skolorna. Det 
gäller att bryta upp de strukturer som gör att 
staden blir segregerad. Översiktsplanen pratar 
om integration men inkludering nämns inte, 
inkludering är ett viktigt ord. 

Centrum är bra för alla, men unga som inte 
känner sig trygga behöver ha platser där de 
känner trygghet, där de gillar att vara, platser 
som är på deras nivå. Det är viktigt att det finns 
lokaler och andra samlingsplatser där unga kan 
vara. På så sätt kan ungdomar också vara på   fler 
ställen i staden.

Brist på kommunikationer och tillgänglighet 
är en barriär för unga, och framförallt för dem 
med funktionsvariationer. Översiktsplanen 
borde vara mer specifik när den går in på olika 
områden som handlar om tillgänglighet. Viktigt 
att ordet tillgänglighet beskrivs på ett bra sätt i 
översiktsplanen.

” Målbeskrivningarna är väldigt bra – 
men hur kommer de att genomföras   
i verkligen?”

Det är bra att kultur- och friluftsliv finns med 
i planen. Föreningar inom kultur och fritid 
behöver tillgång till lokaler att vara i. Stung 
får tillgång till lokaler av kommunen, men det 
är inte alla föreningar som får det trots att det 
finns ett stort behov. Det är generellt sett ont 
om lokaler för dem som inte har pengar. Idag 
behöver ungdomsorganisationer leta över hela 
regionen för att kunna ses.

Stockholms stad borde satsa på att erbjuda 
 billiga eller gratis lokaler. Det är grundbulten 
 att det ska finnas ett föreningsliv. För att 
människor från olika delar av regionen ska 
 kunna komma till gemensamma lokaler 
 behöver det finnas fler sådana.

Stung tycker att det idag nästan är ett krav att 
kunna spendera pengar för att kunna ha en plats 
att hänga, särskilt på vintern. Det är extremt 
exkluderande. Det exkluderar till och med dem 
som har pengar. På sommaren är det enklare, 
  då kan man bara hänga i en park.

En sammanhängande stad och 
En socialt sammanhållen stad
Jättebra att satsa på kollektivtrafik eller cykel 
eftersom unga inte har tillgång till bil. 
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Viktigt att satsa på trygghet. Vissa stadsdelsför
valtningar är väldigt bra på det, som att bjuda in 
till trygghetsvandringar till exempel. För att det 
inte bara ska vara några få som är med  behöver 
det göras reklam för dessa. Stung lyfter att 
trygghet ofta är förknippat med platser som de 
känner till och platser där de bor. När ungdo
marna är på nya platser så förknippas trygg
heten med om platsen är omhändertagen.

För ungdomarna i Stung är det extremt viktigt 
med gatubelysning! När det är ljust så känns 
det som att någon kan se en om det händer 
något. Låga parklampor längs en stig i en skog 
vore bra. På Fittjabron så satte kommunen upp 
lampor som tänds när någon rör sig över bron 
vilket är bra. Det är också bra för miljön att 
belysningen inte är tänd hela tiden.

Bra att det står i översiktsplanen att ”De stads
delar som har brister när det gäller mötesplatser 
behöver identifieras och prioriteras i stads-
planeringen.”

Viktigt med involvering i planeringen – för alla 
åldrar. Det är viktigt med representativitet – och 
att Stockholms stad ser ungdomsperspektivet.

Ungdomarna skulle vilja åka mer till centrala 
Stockholm, men några känner sig osäkra på 
hur de ska röra sig i staden. De önskar kartor 
på fler platser vid exempelvis busshållplatser 
och att det står vad som finns var i närområdet. 
De anser att det skulle gynna många om det 
fanns fler kartor i stadsmiljön. Ett exempel är 
den typen av information som finns i gallerior 
där kartor visar var man befinner sig och vad 
som finns runt omkring. Samma typ av kartor 
och information önskar de ska finnas även i 
 stadsmiljön. Det kan vara svårt att använda 
tele  fonen för detta. 

En klimatsmart och tålig stad
Fossilbränslefritt 2040 är bra, men inte tillräck
ligt bra på något sätt. Det krävs fossilbränsle
fritt typ 2020. 2050 är inte relevant.

Det är också klimatsmart med parker. Bra med 
en massa grönt i staden. Plantera på taken, sätt 
träd och buskar nära broar till exempel. Om vi 
gör alla små saker så kommer det att göra jätte
stor skillnad. Det är både klimatsmart och ger 
en trivsam miljö. Träd gör att det också känns 
mysigare än en fontän. Det känns också rikare 
på de ställen som har trädplanteringar.

” Ungdomarna kommer att få leva med 
vad som händer – så då är det bra att 
vara klimatsmart”

Allt vi bygger borde vara klimatsmart. Inte 
bara byggnader, utan även spisar, kylskåp  
med mera. Stockholms stad borde bygga 
solceller på alla tak. Vi borde satsa en massa 
pengar på energi genom vågor och vatten, 
typ turbiner. Stockholms stad borde gå före 
och bli en förebild. Det kan vara svårt för 
många att välja klimat smart. Alla har inte  
råd att vara klimatsmarta. 

Övrigt som framkom i diskussionen
Det vore bra med definitioner av de viktiga 
 orden i översiktsplanen. Vad är  stadskvaliteter? 
Vad betyder till exempel ordet aktörer? Vilka 
är de? Det vore bra med förklaringar som 
 berättar vilka det handlar om, mer konkret. 

Stockholms stad Barn- och ungdomssamråd
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Skriv SL om det handlar om dem. Bra med 
generella exempel, så att det blir enklare att 
förstå. Det är inte så enkelt att ta till sig för alla 
människor och vissa skulle säkert inte förstå.

”Idag är livsvillkoren för de allra flesta goda”. 
Varför skriver Stockholms stad så när det inte 
stämmer? Det borde istället kunna vara en 
problematiserande mening i ingressen. Kanske 
borde formuleringen vara mer uppriktig och upp 
märksamma att alla faktiskt inte har det så bra.

Det är viktigt med välfungerande tåg och kom
munikationer, det ska vara lätt att ta sig över 
hela staden. SLkort är dyra och det är svårt att 
ta sig mellan skolor och hemmet.

Det är viktigt med bra lokala centrum, sim
hallar och fotbollsplaner.

Det är viktigt att översiktsplanen blir mer lätt
begriplig. Det används för många svåra ord, 
kanske att det skulle finnas en ordlista. 

Bra om det finns en fotnot med information 
till de källor som Stockholms stad hänvisar 
till. Annars undrar många var informationen 
kommer ifrån. Om det inte finns källhänvisning 
så känns argumenten irrelevanta.

” Jag avskyr ordet bör. Stockholms stad 
borde ta bort det ordet och istället 
 skriva ’ska försöka’ i de fall där de inte 
kan skriva ’ska’ ”

Ungdomarna tycker att målbeskrivningarna är 
väldigt bra men hur kommer det att genom föras 
i verkligen? De anser även att det är svårt att 
skilja på vad som är vision, mål och verklighet.

Sportbibliotek vore kul. Typ att ha ett 
bibliotek där barn och unga kan  

låna skridskor eller annan utrustning 
för att kunna utföra en sport som de   

inte har råd  att hålla på med.
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Stockholms stads  
ungdomsparlament
Ungdomsparlamentet har arrangerats varje år sedan 2006 och är en 
demokratisatsning från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Varje år 
skriver   1 000 elever motioner med politiska förslag till hur Stockholm ska 
utvecklas på olika  områden. Ungdomsparlamentet riktar sig till gymnasie
elever och lärare i Stockholm. 

Stadsbyggnadskontorets barn och ungdoms
team bjöd in representanter för Stockholms 
stads ungdomsparlament där mötet inleddes 
med en kort presentation av Stockholms stads 
förslag till ny översiktsplan. Därefter fördes 
diskussioner med översiktsplanens fyra mål 
som utgångspunkt.

En växande stad
Flera av ungdomarna upplever att det oftast 
är innerstaden som är i fokus när det gäller 
stadsbyggnadsfrågor. Låt istället förorten få ta 
plats, expandera och till slut, på ett naturligt 
sätt, växa ihop med innerstaden. Det är viktigt 
med samarbeten mellan Stockholms stad och 
grannkommunerna och att kommunerna arbetar 

tillsammans för att sudda ut gränserna. Haga
staden är ett bra exempel på att bygga ihop 
glappet mellan ytter och innerstaden.

Stockholm måste arbeta för en stad istället för 
en innerstad med tillhörande förorter. Föror terna 
kan göras mer attraktiva genom ett utökat 
kollektivtrafiknät, bättre utbud av restauranger, 
butiker och kulturliv. Även förbättring av 
belysning på mörka platser kan bidra till attrak
tivare förorter. Fler människor skulle uppskatta 
att bo i förorten om utbudet var liknande det i 
de centrala delarna av staden. Kanske skulle 
trycket på innerstaden då minska och resultera 
  i billigare bostäder?

Stockholms stad måste försöka få 
människor att se hela Stockholm som sin 
plats så människor inte är rädda att flytta 
från den plats där de bor. En rörlighet på 
bostadsmarknaden främjar integration. 
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Det är viktigt att omhänderta närmiljön och  
att se efter den estetiska sidan. Ungdomarna 
 betonar att Stockholms stad bör se till att det 
inte blir ett nytt miljonprogram när det byggs 
nytt, och att områdena underhålls så att de 
fortsätter att vara fina.

Det behövs fler hyresrätter och andra typer av 
boendeformer såsom kollektivboenden och 
studentlägenheter. Många unga skulle vilja 
dela lägenhet där de har eget rum men delar på 
gemensamma ytor. 

” Vi måste lära av orsaken till att vi har 
 en bostadskris idag”

Ungdomarna undrar vad stadens plan är för att 
göra förorterna mer attraktiva utan stigande 
bostadspriser? Varför bygger Stockholms stad 
inte hus i sekelskiftesstil i förorten?

En sammanhängande stad
Mötesplatser och torg är viktiga för att skapa 
möten mellan människor. Det är svårare att 
börja prata med nya människor om man inte 
möts i ett sammanhang. Genom att bygga ihop 
förorten och innerstaden är det lättare för folk 
att mötas och integreras.

För att få folk att röra sig mellan stadsdelarna är 
evenemang i förorterna jätteviktiga. Då skapas 
ett sammanhang och det blir lättare att börja 
prata med andra. Innerstaden är tillräckligt 
 populär redan som den är, så där behövs inte 
lika stora evenemang. Istället bör Stockholms 
stad satsa på fler events i förorten.

Snabba förbindelser (snabbtåg) till orter utanför 
Stockholm skulle möjliggöra för fler att tacka ja 
till en plats på Stockholms universitet även om 
man inte bor i Stockholm.

Bussfiler främjar kollektivt åkande men det 
måste finnas bättre system för att hindra bilister 
att köra i bussfilerna. Det behövs fler busstatio
ner där det bor mycket folk. 

Stockholms stad måste försöka få människor att 
se hela Stockholm som sin plats så människor 
inte är rädda att flytta från den plats där de bor. 
En rörlighet på bostadsmarknaden främjar 
integration. 

God offentlig miljö
För en god offentlig miljö krävs mycket natur 
och parker. Men det blir motsägelsefullt när 
Stockholms stad vill bygga mer och samtidigt 
behålla grönområden. Stockholms stad måste 
hitta rätt balans, som exempelvis på Kungshol
men som har grönområden, vatten och stad.
Även Tantolunden och Reimersholme har bra 
balans. Hammarby Sjöstad har ett bra miljö
tänk och har lyckats bra. Det är viktigt att 
 Stockholms stad lär av bra och lyckade projekt.

Ungdomarna påpekar vikten av bra  belysning 
för att uppnå en trygg miljö. Det känns 
också tryggare när det är rent och prydligt. 
 Stockholms stad borde satsa mer på att plocka 
skräp och ta bort klotter i förorterna, tycker de.

” Jag hoppas på vår generation. Vi har 
sett alla nyheter om krig och flykting-
kriser så jag hoppas vi kommer att vara 
mer positivt inställda”

Ungdomarna föreslår också att Stockholms stad 
borde investera i egen matproduktion i städerna. 
Det skulle ha en positiv inverkan på miljön 
samtidigt som att det skulle skapa jobbmöjlig
heter (sommarjobb för ungdomar). Det borde 
även bli lättare för restauranger och enskilda 
medborgare att odla sina egna grön saker (bland 
annat på taken) och satsa på närodlat och själv
plock. Fler skolor borde satsa på egna odlingar, 
eftersom det är bra för miljön och undervis
ningen.

Det finns många idéer kring torg och dess 
identitet och vad Stockholms stad kan göra för 
att skapa bra mötesplatser här. Ungdomarna 
föreslår torgdagar med olika marknader såsom 
fruktmarknad, julmarknad och så vidare och de 

Snabba förbindelser (snabbtåg) till orter 
utanför Stockholm skulle möjliggöra  för 
fler att tacka ja till en plats på  Stockholms 
universitet även om man inte bor  
i Stockholm.
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tycker att Stockholms stad borde satsa på det. 
Ett torg är en viktig samlingsplats som gjord 
för marknader och events. Men ett torg behöver 
liv och rörelse, små caféer runt torget är viktigt. 
Även den estetiska utformningen behöver 
 tänkas igenom. Ungdomarna ser gärna  
fontäner och fina planteringar.

Fler kolonilotter i förorterna skapar möten 
 mellan människor, främjar miljön och skapar 
gröna ytor för rekreation. 

Fritidsgårdar spelar en viktig roll som mötes
plats. Men för många ungdomar kan fritids
gården kännas omodern och att de främst 
 vänder sig till yngre barn och ungdomar. Men 
det finns bra fritidsgårdar med spel, musik, 
 filmer och övernattningar. Det viktiga är att 
fråga ung domarna vad de vill ha och investera 
i det.

En klimatsmart och tålig stad
För att få hela staden klimatsmart och för att 
motverka bostadskrisen menar ungdomarna 
att lösningen måste vara både smart och inte 
för dyr. Stockholms stad kan inte ta tag i hela 
Stockholm på en gång utan lite i taget. Under 
sommaren finns det exempelvis mycket solljus 
så staden borde satsa på solenergi. Stockholms 
stad bör också satsa mer på vegetarisk mat i 
skolorna och i andra kommunala  sammanhang. 
Kompostering är en del av arbetet med att 
uppnå målen om en klimatsmart stad. Här kan 
Stockholms stad jobba mer med matavfall. 
Komposteringen kan bidra till biogas för bilar.

Cykelbanorna måste vinterröjas ordentligt så att 
fler kan uppmuntras att cykla året runt. Många 
cykelvägar och gångvägar i yttre förorterna 
plogas inte vintertid. Fler laddningsstationer 
för elbilar behövs, särskilt på väg in mot stan. 
Kanske Stockholms stad kan ha som mål att 
skrota alla bilar som går på fossila bränslen 
inom en viss tid? Det borde finnas en mobilapp 
för samåkning i Stockholm.

Övrigt
Översiktsplanen behöver bli mer lättförståelig. 
Vill Stockholms stad nå alla stockholmare så 
bör den också finnas på flera språk.

Vidare påpekar ungdomarna att belysningen 
är en viktig trygghetsfaktor. Det är en enkel 
lösning för att skapa mer trygghet. 

Det behövs bra badplatser på flera ställen i 
staden. Det är särskilt viktigt i socialt  utsatta 
områden där många unga kanske inte har 
 möjlighet att åka på semester.

Möten människor emellan är jätteviktigt. 
Det är viktigt att ta tag i det nu så att inte 
 för domar befästs för nya generationer.

Kurser för unga i feminism och annat för att 
utbilda och upplysa är andra förslag. 
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Östermalms ungdomsråd
Östermalms ungdomsråd består av ungdomar boende eller studerande i stads
delen Östermalm. Rådets syfte är att ta till vara ungas intressen, att påverka och ge 
perspektiv på de beslut som fattas för stadsdelen. De ordnar även olika aktiviteter 
och evenemang. Ungdomsrådet håller till i Humlanhuset i Humlegården.

Diskussionerna fokuserade på översiktspla  nens 
fyra mål samt hur Stockholms stad kan  bli bättre 
på att involvera barn och unga i stadsbyggnads
projekt.

Ungdomarna rör sig mest i de centrala delarna 
av staden och mestadels med kollektivtrafik 
men även med moped och cykel.

På frågan om hur Stockholms stad kan arbeta 
för att få in barns och ungas synpunkter svarar 
ungdomarna att staden bör arbeta med redan 
etablerade ungdomskontakter, till exempel 
ungdomsråd som i sin tur kan engagera andra 
ungdomar. De föreslår även att Stockholms 
stad är aktiv på sociala medier som Facebook, 
Instagram och Twitter.

En växande stad
Ungdomarna är alla överens om att det måste 
byggas mer i Stockholm och att det borde prio
riteras högt bland politiker. Efterfrågan är vad 
som styr marknaden men det bör finnas någon 
form av utslussning så att unga kan få tillgång 
till studentbostäder och billigare boende under 
en period. Ungdomarna vill också ha möjlighet 
att kunna fortsätta att bo i samma område där de 
växt upp. I och med att det är väldigt dyrt att bo 
i Stockholm ser de en risk att Stockholms stad 

förlorar boende till förmån för grannkommu
nerna där priserna kan vara lägre.

Ungdomarna ser stora möjligheter till att bygga 
i Frihamnen och Värtahamnen där det finns gott 
om utrymme. Däremot saknas bra kommunika
tioner dit. 

En sammanhängande stad
Det gäller att hitta en balans mellan parker och 
grönområden när det byggs nytt. På Östermalm 
finns en bra balans och det finns gott om träd på 
gatorna. Allt hänger ihop på ett bra sätt. 

” Stockholms stad måste jobba mer för 
att minska segregationen eftersom  
det påverkar hur människor ser på 
varandra” 

Det är lättare att samla en homogen grupp 
av människor men gruppen berikas mer av 
människor med olika bakgrunder. Idrott kan 
minska segregation, men detta är lättare för de 
yngre som oftast är mer sportintresserade. Även 
skolor och arbetsplatser behöver ta frågan om 
segregationen på allvar. Ungdomarna anser 
att ett fritt skolval underlättar blandningen av 
 elever från olika bakgrund. Detta är särskilt 
tydligt på gymnasiet.

Bättre belysning i Humlegården 
skulle öka känslan av trygghet,  
detta är något vi har efterfrågat 
länge.
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Ungdomarna anser att Östermalm hänger ihop 
med parkerna men däremot hänger inte kollek
tivtrafiken ihop med Norra Djurgårdsstaden. De 
upplever det svårt att ta sig med kollektivtrafik 
över hela Östermalm. När det snöar kraftigt går 
bussarna betydligt sämre och det blir kaos. Då 
går det snabbare att gå. 

God offentlig miljö
Trygghet är en avgörande aspekt.  Framförallt i 
parker känner sig många otrygga och framför
allt i Humlegården upplever en del av ungdom
arna otrygghet efter mörkrets inbrott. De föreslår 
förbättrad belysning i mörka delar av staden.

För att kunna utnyttja utbudet i hela Stockholm 
måste ungdomarna kunna resa till alla delar av 
staden, men det känns inte alltid tryggt. De rör 
sig oftast i sitt närområde och det mesta finns i 
de centrala delarna och då finns ingen anled
ning till att ta sig någon annanstans. För att göra 
förorten mer attraktiv måste utbudet av aktivite
ter och attraktiva dragplåster utökas.

Ungdomarna anser att det behövs bra mötes
platser för barn och unga, även platser där 
unga kan mötas under vinterhalvåret då det 
inte fungerar lika bra att träffas i parker och 
på torg. Humlanhuset är ett ställe ungdomarna 

verkligen uppskattar. Däremot vill de se en 
utveckling av Humlanhuset som en naturlig och 
självklar mötesplats för stadsdelens ungdomar, 
inte bara ett fritidshus som alla stadens ung
domar kommer till. Det finns även önskemål 
om ett utegym i Humlegården.

En klimatsmart och tålig stad
Att bygga gröna tak är smart tycker flera av 
ungdomarna. Höjden på husen är inte särskilt 
relevant anser de, så länge som husen inte står 
för tätt och att det finns öppna och gröna ytor 
runt omkring och mellan husen. 

Kollektivtrafiken i Stockholm är bra men flera 
av ungdomarna anser att bussnätet i Stockholm 
är för begränsat och att det saknas busslinjer. 
Vid Slussen är det väldigt trångt.

Cykelnätet på Östermalm har mycket övrigt att 
önska och det upplevs som väldigt osamman
hängande. Bra cykelleder efterfrågas.
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Barn- och ungdomssamråd ett samråd där 
man riktar sig endast till barn och unga.

Barnets perspektiv speglar en berättelse från 
ett barn. För att kunna uttala sig om barnets 
perspektiv krävs att barnet själv har fått säga 
sin mening.

Barnkonsekvensanalys ett arbetsätt som 
omsätter FN:s barnkonvention i handling och 
synliggör barnets bästa. Barnkonsekvens
analyser beskriver vilken positiv och negativ 
påverkan ett projekt kan få för barn. Detta gör 
det möjligt att åtgärda delar av projekt under 
projektets gång för att minska de negativa 
effekterna för barn.

Barnperspektivet är när vuxna ser barnet, 
strävar efter att förstå det och vidtar åtgärder 
som de bedömer vara till barnets bästa. Barn
perspektivet kan inrymma barnets perspektiv 
men behöver inte göra det.

Bostadsbestånd antalet bostäder.

Dialogmöten  ett möte där representanter från 
Stockholms stad träffar allmänheten för att 
diskutera en viss fråga.

Diarieföring registrering av inkomna samråds
synpunkter.

Enkät en form av undersökning där de 
 utfrågade svarar på ett antal frågor skriftligen.

Funktionsblandning en blandning av bostä der, 
affärer och icke kommersiella verksamhe ter så 
som skolor, bibliotek och arbetsplatser. 

Fysisk planering planering av staden, var 
  hus och byggnader ska ligga, hur vägar ska 
dras och var parker ska ligga med mera.

Förtroendevald en person som valts för att 
företräda väljarna i riksdagen, kommunen, 
styrelse eller annat.

Gestaltning när man ger form och färg åt 
något, till exempel ett hus.

Hbtq förkortning för homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och queerpersoner.

Icke kommersiell en verksamhet som inte är 
affärsinriktad. Ett ställe/lokal där man kan 
vara utan att betala.

Infrastruktur anläggningar som används 
dagligen i samhället som till exempel vägar, 
järnvägar, flygplatser, hamnar, anordningar för 
energiförsörjning, vatten och avlopps system 
med mera. Även bebyggelse och samhälls
institutioner som skolor och sjukvård.

Integration samhällen och grupper av 
 människor förenas. Grupper från olika sociala 
och kulturella bakgrunder blandas.

Juridiskt bindande innebär att något måste 
följas enligt juridiska bestämmelser, det är 
bindande enligt lagen.

LASS lagen om assistansersättning

Levnadsomkostnad de vanligaste hushålls
utgifterna så som mat, kläder och skor, fritids
aktiviteter och försäkringar med mera.

LSS- boende bostad som är anpassad för 
personer med fysiska eller psykiska funktions
nedsättningar.

Mål  en önskad inriktning eller effekt som ska 
uppnås.

Målpunkt en plats som många besöker. Det 
kan vara ett bibliotek, en simhall, en park, ett 
torg med mera.

Offentliga rum platser där alla har rätt att 
vistas.

Planprogram i ett planprogram bestämmer 
kommunen hur ett område ska utvecklas i 
framtiden. 

Remissinstans ofta en myndighet eller orga
nisation som erbjuds att svara på en remiss, 
det vill säga svara på ett förslag (ofta förslag 
på en ny lag eller riktlinje).

Resursförbrukning visar på den  miljöpåverkan 
som har uppstått som ett resultat av vår efter
frågan och konsumtion av olika varor och 
tjänster. 

Revidera  förnya, ändra.

Sammanhållen stad en stad där människor 
förs samman istället för att hållas isär. Männi
skor från olika sociala grupper ser varandra i 
det dagliga livet. Här finns platser där alla kan 
känna sig välkomna.

Ordlista
Under barn och ungdomssamrådet framkom det att många av de ord och begrepp 
som används i samrådsförslaget till ny översiktsplan för Stockholms stad är krångliga 
och svåra att förstå. Det har varit ett tydligt medskick från barn och unga att den nya 
översiktsplanen bör innehålla en ordlista.  
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Samråd i arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan ska kommunen samråda 
 (diskutera) om förslaget för att få synpunkter   
och förbättra översiktsplanen.
 
Samrådssynpunkter synpunkter som kommer 
in från medborgarna gällande ett visst förslag 
från kommunen, till exempel synpunkter på 
översiktsplanen.

Samutnyttja en plats eller lokal som kan 
 användas av olika grupper vid olika  tillfällen. 
Till exempel en idrottshall som under  skol tid 
används av skolelever och efter skoltid 
 används för olika fritidsaktiviteter.

Socioekonomisk tillhörighet/bakgrund  
en persons sociala och ekonomiska till
hörighet/bakgrund, vilka förhållanden man 
kommer ifrån.

Solidaritet att tänka på gruppens bästa och 
inte vad som är bäst för en själv.

Stadskvaliteter kvaliteter som gör en stad 
attraktiv, till exempel närhet till en park och 
lokala centrum.

Stadsliv stadsliv uppstår när många  människor 
samlas på samma yta. Ett utbud av   bland 
annat arbetsplatser, skolor, butiker och kultur 
ger människor anledning att vistas där.

Strategiskt dokument dokument som syftar 
till att peka ut en huvudinriktning.

Upplåtelseform olika typer av upplåtelse av 
en bostad, till exempel hyresrätt och bostads
rätt.

Uppsökande insatser när till exempel kom
muner söker upp en viss grupp av människor 
för att få kunskap om just den gruppens syn
punkter och behov.

Urban  stad och stadsliknande miljö.

Vision  en vision beskriver en framtida 
 idealbild.

Välfärd  ett samhälles allmänna trygghet i form 
av skola, vård och omsorg. Dessa tjänster är 
finansierade genom skattemedel. 

Välfärdsfunktioner  funktioner i samhället 
kopplade till välfärd såsom skola, vård och 
omsorg.

Översiktsplan ett dokument som varje kom
mun måste ta fram för att visa hur kommunen 
vill utveckla den fysiska miljön på lång sikt.
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