SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden
2014-11-10

Plats och tid

Kommunalhuset i Tumba, kl 19.00-20.30

Beslutande

Dan Gahnström (MP), ordförande
Lennart Lundell (M)
Birgitta Majby (S)
Michael Erikson (M)
Marit Strand Pettersen (V)
Nils Andersson (S)

Ersättare

Ayisha Farooq (S), Roger Kindström (S), Andrei Ignat (M),
Christian Dalberg (TUP), Bertil Persson (V), Peter Siebert (FP)

Övriga deltagande

Magnus Andersson, Maude Andersson Pekkanen, Gunilla
Melkersson t o m § 61, John Staberg, Elisabeth Persson

Utses att justera

Michael Erikson

Plats och tid för justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-11

Sekreterare

Susanne Stangenberg (S)
Lars-Göran Liljedahl (S)
Staffan Sundin (M)
Sture Nordberg (TUP)
Markus Rydell (KD)

Paragrafer

56

Elisabeth Persson

Ordförande

Dan Gahnström

Justerare

Michael Erikson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden

2014-11-10

Anslaget den

Nedtas den

2014-11-12

2014-12-04

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Elisabeth Persson
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BOTKYRKA KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-10

§ 56
Yttrande över remiss - Ungdomspolitisk handlingsplan
(sbf/2014:464)
Beslut

Tekniska nämnden översänder samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-13, som svar på kommunledningsförvaltningens remiss.
Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer det övergripande målet för ungdomspolitiken, ”Alla ungdomar ska ha tillgång till välfärd och makt att
forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen”, även om detta
självklart också bör gälla för resten av Botkyrkas befolkning.
Vi anser också det är bra att handlingsplanen reder ut skillnaderna mellan
barns perspektiv och barnperspektiv respektive ungdomars perspektiv och
ungdomsperspektiv.
Förvaltningen är dock tveksam till den detaljeringsgrad som programmet
har. Det är bra att samtliga nämnder ska tillämpa ungdomsperspektivet på
sitt arbete och i bokslut redogöra för hur vi arbetar med detta perspektiv,
men att konkretisera alltför många mål och åtaganden som sedan ska läggas
in i respektive nämnds ettårsplaner anser vi är för detaljerat. Liksom i flera
andra sammanhang anser vi att en klok utgångspunkt är att se kommunen
som möjliggörare av medborgares initiativ och idéer – i detta fall barns och
ungdomars.
Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har på remiss översänt förslag till ungdomspolitisk handlingsplan.
I kommunens flerårsplan för 2013 beslutade kommunfullmäktige att en
ungdomspolitisk handlingsplan ska tas fram. Under 2013 har en arbetsgrupp
bestående av tjänstemän från olika förvaltningar arbetat med innehållet i
handlingsplanen. Uppdraget har samordnats av kultur- och fritidsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2014-10-13.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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