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Inriktningsbeslut JämtJämlikt
Sammanfattning
Det Vinnovafinansierade projektet JämtJämlikt syftar till att skapa ett
etablerat och erkänt system för oberoende certifiering av
stadsutvecklingsprocesser med fokus på publika byggnader och
platser ur ett jämlikhets- och inkluderingsperspektiv. Ett sätt att
skapa trygga och socialt hållbara miljöer. Lunds kommun föreslås
delta i arbetet genom två projekt: skol- och idrottshallsprojektet på
Södra Råbylund samt Fäladsskolan.

Beslutsunderlag
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 januari 2020,
dnr SN 2020/0006.

Barnets bästa
Det Vinnovafinansierade projektet JämtJämlikt har till syfte att
arbeta fram ett system för att uppnå de jämlikhetsbaserade målen i
Agenda 2030. Genom att utforma det offentliga rummet i syfte att
öka upplevd trygghet och tillgänglighet tillgodoses även barns rätt
till ett hållbart samhälle.

Ärendet
JämtJämlikt – att skapa trygga och offentliga rum för alla
Syfte
Stadsutveckling har en viktig roll och kan förändra maktbalansen och
representationen i de gemensamma rummen. Dock tappas ofta de
här goda intentionerna om att skapa jämlikhet i det gemensamma
rummet bort på vägen, bland annat för att det upplevs som både
svårt och kostsamt att arbeta med “mjuka” frågor.
JämtJämlikt är ett Vinnovafinansierat projekt, som samlar flera
aktörer (konsulter, kommuner, forskare). JämtJämlikts mål är att
skapa ett etablerat och erkänt system för oberoende certifiering av
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stadsutvecklingsprocesser med fokus på publika byggnader och
platser ur ett jämlikhets- och inkluderingsperspektiv. Ett sådant
system skapar förutsättningar för att stänga gapet mellan intentioner
och resultat genom att bland annat ställa krav på definiering av mål,
processbeskrivning och kompetenskrav liksom måluppföljning. Det
bidrar också till att samla berörda intressenter för att gemensamt
skapa grunden till systemet. Det ger bland annat förbättrade
kontaktytor, snabbar på lärande mellan olika (idag utspridda)
initiativ och ökar legitimiteten för frågan både i de egna
organisationerna och i samhället i stort. Visionen är också att
systemet blir en internationell förebild för hur de
jämlikhetsrelaterade målen i Agenda 2030 kan uppnås i praktiken.

Tidigare utfört och kommande arbete
Under 2019 har första fasen av projektet JämtJämlikt,
förberedelsefasen, genomförts (Vinnova Dnr 2019-02032) . Under
denna fas har bland annat Helsingborg deltagit.
Under våren 2020 görs ansökan till Vinnova om finansiering för fas
2, Innovationsfasen. Ett par pilotprojekt/prototyper behöver knytas
till projektet för arbetet i denna fas. Projektgruppen för JämtJämlikt
har tagit kontakt med serviceförvaltningen i Lunds Kommun för att
stämma av om intresse finns för att delta med pilotprojekt/prototyp
och fronta utvecklingen av projektet JämtJämlikt i ett eller flera
lämpliga ny- och/eller ombyggnadsprojekt. Arbetet i fas 2 skall
bedrivas under perioden våren 2020- våren 2022.

Lunds kommun deltagande i JämtJämlikt
Projektavdelningen inom Lundafastigheter har identifierat två
projekt som är intressanta att knyta till JämtJämlikt: F-3 Skola och
gymnastikhall Södra Råbylund samt Fäladsskolan.
JämtJämlikt kan i dessa projekt fungera som ett verktyg för att uppnå
delar av de globala målen. De arbetssätt och metoder som är avsedda
att utvecklas inom projektet skall tjäna som katalysatorer för att öka
den sociala hållbarheten och skapa tryggare offentliga miljöer.
Genom att ansluta till JämtJämlikt finns goda möjligheter att öka
kompetensen inom området social hållbarhet i offentliga miljöer och
få tillgång till input ifrån expertis inom området under
projekteringsskedet om vad som är framgångsfaktorer och vad som
skall undvikas.
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F-3 Skola samt gymnastikhall Södra Råbylund
Just nu pågår programskedet för den F-3 skola med gymnastikhall
som är beställd i Södra Råbylund. När Södra Råbylund är färdigbyggt
kommer det att bo drygt 4500 personer i detta område. Det vore
mycket värdefullt om byggandet av denna nya skola med dess
offentliga miljöer kunde bidra till att stärka den upplevda tryggheten
och sociala hållbarheten inom området.
Inom den detaljplan där skolan skall byggas är tanken att synliggöra
dagvatten genom att ersätta en befintlig dagvattenkulvert med ett
kanalstråk, där merparten av den nya bostadsbebyggelsen planeras
vända sig mot kanalstråket. Kanalstråket slutar i en torgbildning
invid skolfastigheten. Det är av stor vikt att dessa offentliga ytor och
övergångarna dem emellan utformas på ett inkluderande sätt så att
de upplevs som trygga för alla. Då flera nämnder arbetar med
utveckling i området och bedriver nära samarbete (Kultur- och fritid
som beställare av gymnastikhallen, Tekniska som beställare av torg
och omkringliggande gator) finns det goda möjligheter att lärdomar
ifrån JämtJämlikt får stor spridning inom kommunen om detta
projekt är ett pilotprojekt under JämtJämlikts fas 2.

Fäladsskolan
Projektet Fäladsskolan har i samråd och dialog med
Stadsbyggnadskontoret kommit att utvecklas till ett projekt av
stadsbyggnadsmässig karaktär. Stadsbyggnadskontoret har efter
analys av flödena inom Norra fäladen och tomtens läge, visat hur
stora stadsbyggnadsmässiga värden kan tillvaratas samtidigt som
entreprenad- och byggnadstekniska aspekter beaktas. Vad som från
början var ett upprustningsprojekt involverar nu flera nämnder, i
syfte att maximera en effektiv och långsiktigt hållbar
markanvändning . Vård- och Omsorgsnämnden önskar en Träffpunkt
i området, varför det under programmeringsfasen av en ny skola
vore värdefullt att undersöka om det är möjligt att samlokalisera en
Träffpunkt med skolverksamhet. Eftersom projektet involverar en
idrottshall är Kultur- och fritidsnämnden involverad, liksom
Tekniska nämnden genom det torg som finns precis intill. Dessutom
bygger LKF nya bostäder i närområdet och ser över hur området kan
utvecklas. Det är ett utmärkt projekt för att arbeta med utveckling av
trygghets-, tillgänglighets- och inkluderingsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser samt mål
Kostnad för workshops och granskning enligt JämtJämlikt under
program- och projektskede beräknas öka projektkostnaden med
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ca 100 tkr. De materiella kostnaderna inom projektet beräknas inte
öka då intentionen är att med samma ekonomiska medel, men med
ett annat angreppssätt, utforma de offentliga miljöerna. Kostnaden är
sådan att den med mycket stor marginal ryms inom det
avvikelseutrymme som servicenämnden själv kan hantera avseende
projekten. Deltagande i projektet kan bidra till att servicenämnden
och även kommunen i stort uppfyller de av de förtroendevalda
beslutade hållbarhetsmålen både på kortare och längre sikt. Det
möter dessutom kommunens mål om att stärka ett innovativt och
lärande förhållningssätt.

Serviceförvaltningens förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

ta ett inriktningsbeslut om att projekten S Råbylundsskola med
gymnastikhall ansluts till det fortsatta arbetet inom JämtJämlikt
i det fall Vinnova beviljar medel för fas 2 samt

att

ta ett inriktningsbeslut om att projektet Fäladsskolan ansluts
till det fortsatta arbetet inom JämtJämlikt i det fall Vinnova
beviljar medel för fas 2.
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Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Barn- och skolnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Vård- och omsorgsnämnden

