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Kommunfullmäktige 

KF 82. Motion av Stefan Hanna (C) om Barnens träd  
(KSN-2016-2445) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att uppdra till gatu-och samhällsmiljönämnden att under första halvåret 2016 plantera ett 
”Barnens träd” på plats nämnden finner lämplig,  
 
att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att i samråd med kommunstyrelsen svara för ett 
arrangemang i samband med planteringen som uppmärksammar barnkonventionen, samt  
 
att därmed besvara motionen. 
 
 
I avgörandet deltagande 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa 
Mothata (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V), 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Rickard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C), Simon Alm (SD), Sofia Spolander (M) 
 
Dessutom närvarande 
Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Linda Eskilsson (MP), Hanna Viktoria Mörck (V), 
Daniel Rogozinski (V), Carolina Bringborn Anadol (M), Anna Manell (L), Anne  
Lennartsson (C) 
 
Uppsala 11 maj 2016 
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
Ärendet  
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 
att:  
 
- Ett träd planteras eller utses till ”Barnens träd” i anslutning till lekplatser i Stadsträdgården och i 
Carolinaparken.  
 
- Invigningen av dessa träd äger rum i april eller maj 2016.  

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
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Motionen återges i bilaga 1.  
 
Beredning  
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.  
 
Nämndbehandling  
Gatu- och samhällsmiljönämnden har vid sammanträde den 30 mars 2016 tillstyrkt ett med 
kommunstyrelsen likalydande förslag. Protokollsutdrag återges som bilaga 2.  
 
Föredragning  
Jonas Paulsson driver sedan 2010 projektet ”Barnens träd”. Han har cyklat runt i stora delar av 
landet och medverkat i invigning av för närvarande 122 stycken Barnens träd. Avsikten är att 
uppmärksamma barnkonventionen. 
 
Som framhålls i motionen har våren 2013 planterats ett träd utanför förskolan Flöjten i Gottsunda. 
I en stad av Uppsalas storlek är det dock motiverat med ytterligare ett träd, gärna i ett mer centralt 
läge.  
 
Barnperspektivet och FN:s barnkonvention är en viktig utgångspunkt för kommunens arbete. I 
Mål o budget för 2016-18 framhålls att ”Uppsala ska vara en av de allra bästa kommunerna att 
växa upp i. Vägledande i allt vårt arbete är FN:s barnkonvention”. Ett kommungemensamt 
inriktningsmål är att ”Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till 
deras behov”. Kommunstyrelsen har i uppdrag att implementera barnperspektivet i styrdokument 
och beslutsärenden.  
 
Att plantera ett barnens träd i Uppsala blir en symbol för kommunens vilja att arbeta i 
barnkonventionens anda.  
 
I motionen lämnas två förslag på platser för trädet. Här föreslås att gatu- och samhälls-
miljönämnden, som svarar för de kommunala parkerna, får i uppdrag att utse lämplig plats och där 
plantera ett Barnens träd.  
 
Planteringen bör genomföras med ett lämpligt arrangemang för att ge uppmärksamhet på att 
kommunens på detta sätt uppmärksammar barnkonventionen. I detta bör representanter för 
kommunens ledning liksom företrädare för föreningen Barnens träd samt andra organisationer 
som arbetar med barnkonventionen bjudas in att delta. Gatu- och samhällsnämnden föreslås därför 
få i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen organisera och genomföra ett arrangemang i 
samband med planteringen.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
Kostnaderna för inköp, plantering samt skötsel under två år kostar cirka 15 000 kronor för ett 
parkträd till exempel lind, lönn, ek eller liknande. Den tas inom gatu- och samhällsmiljönämndens 
budget för 2016.  
 
Kostnaden för ett arrangemang kan uppskattas till 5 000 kronor och tas inom gatu- och 
samhällsmiljönämndens budget för 2016.  



Stefan Hanna, Centerpartiet .} 
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Barnen representerar vår framtid och när vi ger dem kärlek och bästa möjliga utbildningsstart i 
livet så ökar chanserna för att hela samhället utvecklas positivt. Inom Uppsala kommun har vi 
ambitionen att alltid se till barnens bästa i de beslut kommunen fattar. 

Barnens träd är en förening som leds av Jonas Paulman. Paulman är en av 688 personer som 
staten bad om ursäkt, i samband med vanvårdsutredningen, som därför kommer att få 
skadestånd för att ha utsatts för missförhållanden i barnavården. Barnens träd 
uppmärksammar FN:s barnkonvention. Tanken är att träden ska planteras av barn och 
symbolisera alla barns rätt till en värdig barndom i enlighet med barnkonventionen. Det finns i 
dag ett antal Barnens träd i Sverige och intresset växer stadigt runt om i landet. Vid varje 
planterat eller utvalt träd placeras en skylt med text om barns rättigheter enligt FN:s 
barnkonvention. Redan i dag finns ett "Barnens träd" i Gottsunda. 

Om kommunen använder existerande träd uppskattar vi kostnaderna till tio tusen kronor för 
skyltar och festligheter för de barn som deltar vid en invigning. 

Centerpartiet yrkar på; 

att ett träd planteras eller utses till "Barnens träd" i anslutning till lekplatsen i Stadsträdgården 
och i Carolina parken. 

att invigningen av dessa träd äger rum i april eller maj 2016 
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 GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN  
        
 PROTOKOLLSUTDRAG 
   
 Sammanträdesdatum: 2016-03-30 

 
§ 26 
 
Motion av Stefan Hanna (C) om Barnens träd 
GSN-2016-0774 
 
Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
  
att   uppdra till gatu-och samhällsmiljönämnden att under första halvåret 2016 plantera ett ”Barnens 
träd” på plats nämnden finner lämplig, 
  
att   uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att i samråd med kommunstyrelsen svara för ett 
arrangemang i samband med planteringen som uppmärksammar barnkonventionen, samt 
 
att   därmed besvara motionen. 
 
Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 
- att ett träd planteras eller utses till ”Barnens träd” i anslutning till lekplatser i Stadsträdgården och 
i Carolinaparken, 
- Invigningen av dessa träd äger rum i april eller maj 2016 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 15 mars 2016. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag. 
 
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
 
 
 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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