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Yttrande över motion från Fanny Johansson (S) med
flera om att öka barns och ungas delaktighet i
utformningen av stadsmiljön
Sammanfattning
Fanny Johansson (S) med flera har inkommit med en motion om att
öka barn och ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön.
Kommunkontoret bereder ärendet och har skickat motionen på
remiss till utbildningsnämnden. I motionen framgår att det är
viktigt att skapa bra förutsättningar för att Lunds unga ska kunna
delta i samhällsdebatten och få en möjlighet att föra fram idéer och
förslag som rör deras vardag. När barn och unga deltar i
stadsutvecklingen får de göra sina röster hörda, påverka sin
omgivning och de demokratiska processerna förstärks.
Socialdemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktiga ska
besluta 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.
Utbildningsnämnden föreslås i denna tjänsteskrivelse att besvara
motionen med att utbildningsnämnden ställer sig positiva till
motionens syfte men menar att det innan det tas fram en strategi bör
undersökas om frågan kan införlivas i befintliga styrdokument.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2020, denna
skrivelse.
Motion från Fanny Johansson (S) med flera om att öka barns och
ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön, daterad den 11
mars 2020.

Barnets bästa
Denna tjänsteskrivelse utgör ett underlag för beslut i syfte att
säkerhetsställa barnets bästa.
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Ärendet
Fanny Johansson (S) med flera inkom den 11 mars med en motion
om att öka barn och ungas delaktighet i utformningen av stadsmiljön.
Kommunkontoret bereder ärendet och har skickat motionen på
remiss till utbildningsnämnden. I motionen framgår att det är viktigt
att skapa bra förutsättningar för att Lunds unga ska kunna delta i
samhällsdebatten och få en möjlighet att föra fram idéer och förslag
som rör deras vardag. Socialdemokraterna skriver att det är genom
en ökad delaktighet som vi kan skapa ett ännu bättre, tryggare och
starkare Lund. När barn och unga deltar i stadsutvecklingen får de
göra sina röster hörda, påverka sin omgivning och de demokratiska
processerna förstärks.
Socialdemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktiga ska
besluta 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.
Utbildningsförvaltningen delar motionens syfte, att barn och unga
bör inkluderas i samhällsplaneringen. Detta stämmer väl överens
med barnkonventionens artikel 12, där det står att barn och unga ska
få göra sina röster hörda i alla frågor som berör dem själva. I en
framgångsrik demokratisk process måste därför barn och unga få
möjlighet att påverka utformningen av den miljö som de lever i.
Motionens intentioner stämmer vidare överens med Lunds
kommuns ungdomspolitiska program, antaget av
kommunfullmäktige den 30 augusti 2018. I programmet framgår att
ungdomars inflytande och delaktighet levandegör demokratin,
stärker dess legitimitet och är nödvändig för ett inkluderande
samhälle. I programmet framgår även att Lunds kommuns arbete
med inflytande och delaktighet för ungdomar ska utvecklas och att
ungdomars perspektiv i politiska beslut och utvecklingsprocesser
ska stärkas.
Utbildningsnämnden ser positivt på att ge barn och unga ett ökat
inflytande och en tydlig roll i utformandet av Lunds stadsmiljöer.
Innan arbete påbörjas med framtagande av en strategi för arbetet
anser utbildningsnämnden dock att det bör undersökas om frågan
kan införlivas i befintliga styrdokument och på så vis prioriteras.
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Ordförandes förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att översända upprättat yttrande till kommunkontoret såsom
utbildningsnämndens svar på motionen.

Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret

