SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MeetingDate

InstanceName

§172

Dnr KS 2019-106

Svar på motion från Hanna Stymne-Bratt (S) angående alla barns rätt till
lek utomhus
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad då området redan innefattas av
grönstrukturstrategin.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har i motionen från den 15 januari 2019 föreslagit att kommunstyrelsen ska se
till att grönstrukturstrategin för Norrtälje stad även innefattar Solbacka norra, samt att
barnperspektivet tas i beaktning vid planering och exploatering. Kommunstyrelsen anser dock
motionen besvarad då området Solbacka norra redan innefattas av grönstrukturstrategin för Norrtälje
stad samt då barnperspektivet (och andra perspektiv) redan ska tas i beaktning i samtliga ärenden.

Beslutsunderlag
§123 KSAU protokollsutdrag svar på motion från Hanna Stymne-Bratt (S) angående alla barns rätt till
lek utomhus

Beslutande sammanträde
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Planavdelningen
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion från Hanna Stymne-Bratt (S) angående alla barns rätt till
lek utomhus
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad då området redan innefattas av
grönstrukturstrategin.

Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna har i motionen från den 15 januari 2019 föreslagit att kommunstyrelsen ska se
till att grönstrukturstrategin för Norrtälje stad även innefattar Solbacka norra, samt att
barnperspektivet tas i beaktning vid planering och exploatering. Kommunstyrelsen anser dock
motionen besvarad då området Solbacka norra redan innefattas av grönstrukturstrategin för Norrtälje
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Beslutsunderlag
Svar på motionen från Hanna Stymne-Bratt (S) angående Alla barn har rätt till lek utomhus
Bilaga 1 - motion från Hanna Stymne-Bratt (S) angående Alla barn har rätt till lek utomhus

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2020-04-01
Diarienummer: KS 2019-106

Kommunstyrelsekontorets kansli
Handläggare:
Titel:
E-post:

Petter Andersson
Praktikant
petter.andersson@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motionen från Hanna Stymne-Bratt (S)
angående ”Alla barn har rätt till lek utomhus”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad då området redan innefattas av
grönstrukturstrategin.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Socialdemokraterna har i motionen från den 15 januari 2019 föreslagit att kommunstyrelsen ska se till
att grönstrukturstrategin för Norrtälje stad även innefattar Solbacka norra, samt att barnperspektivet
tas i beaktning vid planering och exploatering. Kommunstyrelsen anser dock motionen besvarad då
området Solbacka norra redan innefattas av grönstrukturstrategin för Norrtälje stad samt då
barnperspektivet (och andra perspektiv) redan ska tas i beaktning i samtliga ärenden.

Ärendet
Beskrivning
Socialdemokraterna har i en motion från den 15 januari 2019 föreslagit att ”kommunstyrelsen ska göra
en översyn av möjliga åtgärder för att tillse att intentionerna med Grönstrategi för Norrtälje även
omfattar Solbacka Norra så att det blir möjligt för barn att kunna leka utomhus nära sina hem”, samt
att ”barnperspektivet beaktas i all planering och exploatering så att områden med tillgänglighet för alla
tas med när nya bostadsområden planeras”.
Förslaget om att Solbacka norra ska inkluderas i strategin kan dock redan anses besvarat då det av
kartorna i grönstrukturstrategin framgår att Solbacka norra ingår i den geografiska avgränsningen
(Grönstrukturstrategi: s.8, 11).
Att barnperspektivet ska beaktas i all planering och exploatering kan även det anses besvarat i och
med att det i ärendeberedningen ingår en konsekvensanalys utifrån ett barnperspektiv, men även
andra perspektiv såsom exempelvis äldre, jämställdhet och nationella minoriteter. Ett exempel är att
följande står att finna i beskrivningen som tillhör den nuvarande tjänsteutlåtandemallen:
”Beskriv målgruppen och dess behov, alltså hur påverkar ärendet prioriterade målgrupper eller
perspektiv? Till dessa hör konsekvenser för barn, äldre, nationella minoriteter eller särskilda
jämställdhets-, hållbarhets- och landsbygdsperspektiv som måste beaktas i ärendet. Det är viktigt att
dessa perspektiv beaktas redan i tidigt skede av beredningen så av uppdrags-pm:et ska det framgå
vilka perspektiv som är aktuella att beakta i ärendet”.

(Beskrivningen till tjänsteutlåtandemallen sida 2)
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Utöver detta så kräver även barnkonventionen att barnens bästa tas i hänsyn, och talar även för att
förutsättningar för rekreation ska både respekteras och främjas (Barnkonventionen: 3, 27, 31 §).
Motionssvaret har godkänts av fastighetsavdelningen.
Lagkrav
Barnkonventionen (Barnkonventionen).
Koppling till gällande styrdokument
Grönstrukturstrategi för Norrtälje stad (Grönstrukturstrategi)
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ej tillämpligt.

Förvaltningens analys och slutsatser
Kommunstyrelsekontoret anser att motionen bör anses besvarad med hänvisning till vad som sagts
under rubriken ”beskrivning”.

Tidplaner
Ej tillämplig.

Hanna Hellquist
Biträdande kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Mikael Forssander
Kanslichef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor
Bilaga 1 motionen från Socialdemokraterna från den 15 januari 2019

Beslut skickas till
Planavdelningen
Motionären
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