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§ 148 Remiss: "Motion från Fanny Johansson (S) m.fl
Öka barn och ungas delaktighet i utformningen av
stadsmiljön"
Dnr BN 2020/0115

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse

Protokollsanteckningar
Bo Wennergren (F!): F! Stödjer motionen från S. Det är viktigt att
implementera barnkonventionen i hela vårt arbete.

Sammanfattning
Socialdemokraterna har lagt fram motionen "Öka barn och ungas
delaktighet i utformningen av stadsmiljön". Syftet med motionen är
att öka barn och ungas delaktighet i stadsutvecklingen och de
föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt
tekniska nämnden och byggnadsnämnden att i samverkan med
kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och barn- och
skolnämnden ta fram en strategi för att öka barn och ungas
delaktighet i utformningen av stadsmiljön.
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på motionens förslag, men vill
dock understryka att ett omfattande dialogarbete är resurskrävande
och för att organisera givande dialoger med barn och unga kommer
utökade resurser behövas.

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Axel Hallberg (MP) och Ann
Schlyter (V) yrkar att tillstyrka motionen utifrån
stadsbyggnadskontorets yttrande.
Lena Gustafsson (M) med instämmande av Christoffer Karlsson (L)
yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer yrkandena mot varandra och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Lena Gustafssons
(M) yrkande.

Justerare
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Underlag för beslut
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-10
Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. "Öka barn och ungas
delaktighet i utformningen av stadsmiljön" 2020-03-11

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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Byggnadsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare
Tjänstepersoner

Justerare

2020-08-20 klockan 17.00–18.10, Meteoriten, plan 7, Kristallen,
Brotorget 1.
Klas Svanberg (M), ordförande, anmäler jäv § 161 och deltar inte
i handläggningen av ärendet
Börje Hed (FNL), vice ordf, anmäler jäv § 150, § 152 och § 153
och deltar inte i handläggningen av ärendena. Tjänstgör för
ordförande Klas Svanberg (M) i egenskap av ordförande § 161
Björn Abelson (S), 2:e v ordf, deltar på distans, anmäler jäv § 156
och deltar inte i handläggningen av ärendet
Christoffer Karlsson (L)
Per Johnsson (C)
Daniel Fatemi (S)
Margita Malmros (S)
Axel Hallberg (MP)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD)
Lena Gustafsson (M), tjänstgör för Dimitrios Afentoulis (KD)
§§ 141-165
Sofia Kristensson (M), tjänstgör för ordförande
Klas Svanberg (M) § 161
Ann Tångmark (FNL), deltar på distans, tjänstgör för
Börje Hed (FNL) § 150, § 152 och § 153
Bo Wennergren (FI), deltar på distans, tjänstgör för
Björn Abelson (S) § 156
Axel Nordberg (L), deltar på distans
Fredrik Folkesson (L), deltar på distans
Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör
Ole Kasimir, planchef
Petter Eiring, bygglovschef
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Jonas Andreasson, stadsingenjör, deltar på distans
Madeleine Rosqvist, administratör
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
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Övriga

Sebastian Howe, IKT- samordnare
Martin Bater, IT-strateg

Justerare

Lena Gustafsson (M) med Axel Hallberg (MP) som ersättare

Paragrafer

§ 141–165

Tid och plats för justering

Stadsbyggnadskontoret, plan 5, Kristallen, Brotorget 1,
2020-08-31, kl. 15.30

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)
§§ 141-160, §§ 162-165

Börje Hed (FNL)
§ 161

Justerare

Lena Gustafsson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 141–165

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-02

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2020-09-24

Utdragsbestyrkande

