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§ 254 Motion (S) - Öka barn och ungas delaktighet i
utformningen av stadsmiljön
Dnr TN 2020/0285

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att det är viktigt att motionen inte leder till ytterligare strategi- och
plandokument utan att motionens intentioner inarbetas i de
planer och strategier som redan finns då dessa uppdateras,
att yttra sig över motionen enligt tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Motionen förslår 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.
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen.
Förvaltningen ställer sig positiv till motionen.
En strategi för att öka barn och ungas delaktighet i utformningen av
stadsmiljön bör ha fokus på hur deltagande processer kan stärkas i
verksamheten och svara på frågor kring hur, när och varför barn och
ungas delaktighet ska stärkas. Det är viktigt att bjuda in till
delaktighet där det faktiskt finns möjlighet att påverka och där det
finns tid och resurser att genomföra en bra delaktighetsprocess.
Mest intressant vore att involvera barn och unga i ett tidigt skede,
alltså redan i framtagandet av en strategi för att verkligen stärka
demokratin.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) yrkar med instämmande av Cecilia Barnes (L),
Lena Fällström (S), Margareta Kristensson (S), Steingrimur Jonsson
(V) bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Lars Leonardsson (M) yrkar med instämmande av Magnus Liljeroth
(SD) och Johan Nilsson (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg:
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att det är viktigt att motionen inte leder till ytterligare strategi- och
plandokument utan att motionens intentioner inarbetas i de planer
och strategier som redan finns då dessa uppdateras.

Beslutsgång
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på sitt eget med
fleras yrkande och finner det vara bifallet.
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) ställer proposition på Lars
Leonardssons (M) med fleras tilläggsyrkande och finner det vara
bifallet.
Votering begärs och genomförs:
fem röster (Jan Annerstedt (FNL), Lars Leonardsson (M), Johan
Nilsson (C), Rolf Nilsson (FNL), och Magnus Liljeroth (SD)) för bifall
till Lars Leonardssons (M) med fleras tilläggsyrkande.
Cecilia Barnes (L), Karin Svensson Smith (MP), Lena Fällström (S),
Mikael Thunberg (S), Margareta Kristensson (S) och Steingrimur
Jonsson (V) avstår från att rösta.

Underlag för beslut
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 31 juli 2020.
Motion (S) – Öka barn och ungas delaktighet i utformningen av
stadsmiljön, daterad 11 mars 2020.

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
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TN 2020/0661

Tekniska nämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2020-09-15 klockan 17.30–21.25, Meteoriten, plan 7, Brotorget 1
Lund.
Jan Annerstedt (FNL), ordförande, tjänstgörande till och med kl
21:16 § 258
Cecilia Barnes (L), vice ordf, tjänstgörande ordförande från och
med kl 21:20 § 259
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf
Lars Leonardsson (M), närvarande via Skype
Johan Nilsson (C)
Rolf Nilsson (FNL), närvarande via Skype
Lena Fällström (S)
Mikael Thunberg (S)
Margareta Kristensson (S), närvarande fram till och med 21:16 §
258
Steingrimur Jonsson (V)
Magnus Liljeroth (SD), närvarande via Skype
Per Jakobsson (M), tjänstgörande istället för Jan Annerstedt
(FNL) från och med 21:20 § 259
Björn Arvidsson (S), tjänstgörande istället för Margareta
Kristensson (S) från och med 21:20 § 259
Joar Lindén (L)
Alexander Wallin (M), närvarande via Skype
Shahad Lund (MP)
Rebecca Johansson (V), närvarande via Skype
Carl Danielsson (SD)

Tjänstepersoner

Anita Wallin, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Karl-Oscar Joakim Seth, stadsträdgårdsmästare
Monica Gonzalez Perez, nämndsekreterare
Per Eneroth, gatuchef
Pernilla von Strokirch, projektchef
Mikael Fritzon, teknisk direktör

Övriga

Emina Ligata, administratör
Martin Bater, IT-strateg
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Per Tranström, färdtjänstchef
Justerare

Lena Fällström (S)

Paragrafer

§ 236–265, varav § 244 är omedelbart justerad

Tid och plats för justering

Tekniska förvaltningen den 29 september 2020 kl 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

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

§ 236–243 och 245–265

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Monica Gonzalez Perez

Justerare

Utdragsbestyrkande

2020-10-22

