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Barn- och ungdomsnämnden
Dnr Bun 2017/248

Konstgräsplan – förslag till politiker
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse till Lukas
Johansson och Barkarbyskolan

Ärendet i korthet

Lukas Johansson har i en förslagsrätt föreslagit att fotbollsplanen vid Barkarbyskolan
som idag är anlagd med grus ska anläggas med konstgräs. Eftersom det inte finns
några avsatta medel i budgeten under år 2017 och år 2018 kan inte konstgräs
anläggas på fotbollsplanen vid Barkarbyskolan. Däremot kan skolan under hösten
2017 inkomma med önskemål om detta i budgetprocessen.

Handlingar

1
2.

Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse 2017-08-17
Presentation av förslag till politiker 2017-06-21

Bakgrund

Lukas Johansson har i en förslagsrätt föreslagit att fotbollsplanen vid Barkarbyskolan
som idag är av grus ska anläggas med konstgräs. Lukas anser att de idag skadar sig
och får skrubbsår på gruset och att bollen studsar konstigt. Lukas och hans kompisar
har även gjort en namninsamling med cirka 300 namn som önskar att fotbollsplanen
får konstgräs.
Analys

Inför för varje investeringsbudget får enheterna inkomma med önskemål om åtgärder
på deras enhet. Detta kan till exempel vara att bygga ut entréer, förbättra utemiljön
med mera. Barkarbyskolan har inte inkommit med något önskemål om att få
konstgräs på deras fotbollsplan och därför finns det inga avsatta medel för att kunna
anlägga konstgräs på fotbollsplanen. Under hösten 2017 kommer enheterna få
möjligheter att önska åtgärder som kan genomföras under år 2019.
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Överväganden

Eftersom det inte finns några avsatta medel i budgeten under år 2017 och år 2018 kan
inte konstgräs anläggas på fotbollsplanen vid Barkarbyskolan. Däremot kan skolan
under hösten 2017 inkomma med önskemål om detta i budgetprocessen.
Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, det kommer påverka deras möjlighet till utelek och gympa fotbollsplanen
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, så långt som barn- och ungdomsnämnden kan påverka nuvarande och kommandet
budgetarbete
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej, ärendet har handlagts av förvaltningen.

Slutsatser

Barn- och ungdomsförvaltningen anser att förslaget inte föranleder någon ytterligare
åtgärd och överlämnar skrivelsen till förslagsställaren och Barkarbyskolan som
nämndens eget svar.
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