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Sammanfattning
Socialdemokraterna har lagt fram motionen ”Öka barn och ungas
delaktighet i utformningen av stadsmiljön”. Syftet med motionen är
att öka barn och ungas delaktighet i stadsutvecklingen och de
föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar 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.
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på motionens förslag, men vill
dock understryka att ett omfattande dialogarbete är resurskrävande
och för att organisera givande dialoger med barn och unga kommer
utökade resurser behövas.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-10
Motion från Fanny Johansson (S) m.fl. ”Öka barn och ungas
delaktighet i utformningen av stadsmiljön” 2020-03-11

Barnets bästa
Ärendet berör barn och barns delaktighet, då huvudsyftet med
motionen är att öka barns möjlighet att komma till tals och vara
delaktiga i utformningen av stadsmiljön.

Ärendet
Socialdemokraterna har lagt fram motionen ”Öka barn och ungas
delaktighet i utformningen av stadsmiljön”. Syftet med motionen är
att öka barn och ungas delaktighet i stadsutvecklingen i Lunds stad
och de östra kommundelarna. När Lunds kommun utvecklar nya
områden, byggnader, parker och platser bör, enligt motionen, barn
och ungas åsikter och idéer tydligt finnas med i arbetet.
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Socialdemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
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.

Stadsbyggnadskontorets synpunkter
Inom kommunen pågår ett arbete för att lyfta de sociala aspekterna
av hållbarhet, där barn och unga är en viktig målgrupp. Genom att
barnkonventionen har blivit lag har också ett större fokus hamnat på
barns rättigheter, även om Lunds kommun har arbetat enligt
barnkonventionen under en längre tid.
Social hållbarhet handlar bland annat om delaktighet och demokrati;
möjligheten för personer att komma till tals och att få möjlighet att
påverka sin situation och förändringar i ens livssituation. För barn
som får vara delaktiga kan förtroendet för demokratin också öka.
Stadsbyggnadskontoret har i sina planprocesser på olika sätt fört
dialog med barn och testat olika metoder och tillvägagångssätt.
Bland annat hölls dialog med barn och unga i den senaste
översiktsplaneprocessen. I fördjupningen av översiktsplanen för
Veberöd har ett särskilt fokus lagts på barn och barnperspektiv.
En utmaning för stadsbyggnadskontorets arbete i relation till dialog
med barn och unga är de långa tidsperspektiven. I den översiktliga,
och även den detaljerade, planeringen är tidsperspektiven långa och
det kan ta tid innan det fysiska avtrycket framträder. I dialog med
just barn kan detta vara en utmaning och kräva särskild förståelse
för vilka frågor och på vilka sätt dialog med barn genomförs och hur
återkoppling sker.
Kommunen har ett flertal etablerade plattformar, nätverk och
kanaler för barn och unga. Bland dessa kan nämnas ungdomsråd och
ungdomsting, men också elevråd och fritidsgårdar.
Stadsbyggnadskontoret använder redan vissa av dem för att
involvera barn och unga i planeringen. Kontoret ser därför att dessa
kanaler kan vara effektiva för att initiera dialog med barn och unga
och att de kan användas för att nå rätt målgrupper utifrån det
enskilda fallets förutsättningar.
Inom respektive förvaltning finns kunskap och medvetenhet om
dessa olika forum medan andra förvaltningar inte har den inblicken.
Ett förvaltningsövergripande arbete för att identifiera kanaler och
plattformar för dialog med barn och unga samt hur och när de kan
och bör användas ses som ett positivt initiativ.
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Stadsbyggnadskontoret anser att förvaltningsövergripande
strategier för barns och ungas delaktighet är en lämplig åtgärd att
inarbetas under ett kommande program för social hållbarhet.

Ekonomiska konsekvenser
Dialoger är resurskrävande att genomföra och dialog med barn
tillkommer utöver det uppdrag om samråd och dialog som
Stadsbyggnadskontoret har och som är krav enligt Plan- och
bygglagen. För att organisera givande dialoger med barn och unga
kan det krävas mer förberedelse och även särskild kompetens för att
utforma dialogen på rätt sätt utifrån barnens förutsättningar att
förstå och ta till sig frågorna.
Framtagande av strategier kräver i sig resurser, och när strategierna
har tagits fram ska dessa leda till utökad dialog med målgruppen. Ett
utökat dialogarbete med barn och unga kräver särskilda resurser att
genomföra, utöver de resurser som stadsbyggnadskontoret har
tillgängliga för kommunikation idag.

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse.
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