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Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit motion från Fanny
Johansson (S) med flera om att öka barns och ungas delaktighet i
utformningen av stadsmiljön på remiss. Motionärerna menar att
barns och ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön stärker
demokratin, vilket i sin tur kan ge andra positiva effekter. Vidare
föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra
åt tekniska nämnden och byggnadsnämnden att i samråd med
kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt barn- och
skolnämnden ta fram en strategi för att öka barns och ungas
delaktighet i utformningen av stadsmiljön.
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till motionens
syfte, men anser att det primärt bör undersökas om frågan kan
införlivas i befintliga styrdokument innan en strategi framtas.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2020
Motion från Fanny Johansson (S) med flera om att öka barns och
ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön, daterad den 11
mars 2020

Yrkanden
Sebastian Jaktling (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från
Sebastian Jaktling (S) om att nämnden ska besluta att bifalla
förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandet
och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerare

översända upprättat yttrande till kommunstyrelsen såsom
kultur- och fritidsnämndens svar på remissen
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Protokollsanteckningar
Amanda Mogensen (FI) för följande anteckning till protokollet:
”Feministiskt initiativ instämmer i nämndens beslut.”
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare
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Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,
2020-05-19, klockan 17.30–19.30

Ledamöter

Gunnar Brådvik (L), ordförande
Christian Gehrmann (FNL), vice ordförande
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande
Adrian Borin (M)
John Lager (C)
Gustaf Hamilton (KD)
Kerstin Vikner (S)
Gabor Tilesch (S), distansdeltagande
Peter Bergwall (MP)
Göran Fries (V)
Victoria Tiblom (SD)

Ersättare

Bozena Irene Werbart (L), distansdeltagande
Linn Tufvesson (M)
Eva Björn (FNL)
Elvira Mehic (S)
Elsa Christersson (MP), distansdeltagande
Saima Jönsson Fahoum (V) §§ 57–66, distansdeltagande
Amanda Mogensen (FI)
Jonas Johansson (SD), distansdeltagande

Övriga

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Annika Eklund, kulturchef
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef
Karin Bergendorff, bibliotekschef
Katarina Franzén, nämndsekreterare
Irene Björklund, IKT-samordnare
Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 55–57, 64
Beatrice Alfsson Kristensson, projektsamordnare, §§ 55–57, 64
Tor Ohlsson, enhetschef, §§ 55–57, 64

Justerare

Göran Fries (V)

Paragrafer

§§ 55–66

Plats och tid för justering

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2020-05-25
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Underskrifter
Sekreterare

Katarina Franzén

Ordförande

Gunnar Brådvik (L)

Justerare

Göran Fries (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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