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PLAU § 8:7 Dnr. KS 2015/0122-100 

Svar på motion nr 8/2015 från Ann-Christine Furustrand (S), Anas 
Abdullah (S) och Mats Larsson (S) - Lyft in barnperspektivet i 
samhällsplaneringen 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Bifalla punkt 1 och 4 i motion nr 8/2015 genom att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att 
senast under 2016 ta fram rutiner för barn- och ungdomsperspektivet i samhällsplaneringen. 

2. Punkt 2 och 3 i motion nr 8/2015 anses vara besvarade med hänvisning till att barn- och 
ungdomsperspektivet beaktas under den tidiga dialogen kring den nya översiktsplanen, 
exempelvis genom kontakt med barnombud, ungdomslots, elevråd och ungdomsråd, 
workshop med unga. 

Sammanfattning 
Motionärerna vill i sin motion att barn och ungdomars åsikter och synpunkter kring hur 
kommunen ska utvecklas i framtiden tas tillvara. Det kan exempelvis göras i arbetet med den 
nya översiktsplanen samt i detaljplaneprocesser och avse hur platser kan påverka barns och 
ungdomars behov. I motionen framställs fyra yrkanden: 
1. Att ansvarig nämnd ges i uppdrag att ta fram förslag på hur barnperspektivet kan integreras 
i all fysisk samhällsplanering i kommunen. 
2. Ta fram förslag på form för den formella processen med en ny översiktsplan utifrån att 
berörda ska komma till tals. 
3. Pröva möjligheten att inrätta en barn- och ungdomspanel för arbetet med översiktsplanen 
4. Ta fram förslag för ökade möjligheter för barn och unga att vara med och påverka beslut 
vid arbetet med miljömål samt god bebyggd miljö. 

Beslutsunderlag 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-10-26. 
- Michaela Fletchers (NI) ordförandeförslag daterat 2015-10-22. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till ord förande förslaget innebärande att 
1. Bifalla punkt 1 och 4 i motion nr 8/2015 genom att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att senast under 2016 ta fram rutiner för barn- och ungdomsperspektivet i 
samhällsplaneringen. 

Forts. 
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2. Punkt 2 och 3 i motion nr 8/2015 anses vara besvarade med hänvisning till att barn- och 
ungdomsperspektivet beaktas under den tidiga dialogen kring den nya översiktsplanen, 
exempelvis genom kontakt med barnombud, ungdomslots, elevråd och ungdomsråd, 
workshop med unga. 

Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i beslutssats ett innebärande att 
. samhällsbyggnads förvaltningen..." ersätts med "... Kommunstyrelsen.. 

Ann-Christine Furustrand (S) yrkar bifall till punkterna 1 och 4 samt yrkar att punkterna 2 och 
3 i motion nr 8/2015 ska bifallas. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande att 
bifalla punkterna 1 och 4 i ordförandeförslaget och finner att så är fallet. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar därefter om planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) 
yrkanden innebärande att anse punktern 2 och 3 anses besvarade eller enligt Ann-Christine 
Furustrands (S) yrkande innebärande att bifalla punkterna 2 och 3 och finner att 
planarbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Michaela Fletchers (M) yrkande att 
anse punkterna 2 och 3 besvarade röstar ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 3 ja-röster och 2 nej-röster. 

Expedieras 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 
- Kansliet 
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Kommunstyrelsens planarbetsutskott (Plan-AU) i Österåkers kommun 
(mandatperiod 2015 - 2018), KSAU 2015-1 1-09, § 8:7 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Michaela Flctchcr, ordförande X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. - Michaela Fl. X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

M Johan Boström X X 

S Mats Larsson X X 

Ersättare 

C Michaela Haga X 

KD Arne Ekstrand X 

OP Lennart Berneklint X 

S Anas Abdullah X 

MP Michael Solander X 

Resultat 3 2 -

Ifcf 


