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Regeringens beslut
Regeringen ger i uppdrag till Vägverket att i samråd med Boverket
initiera, samordna och stödja kommunala försöksverksamheter som
involverar barn och unga i samhällsplaneringen. Regeringen tilldelar
Vägverket 300 000 kronor att användas som stöd till de involverade
kommunerna för deras försöksverksamhet. Medlen ska belasta det
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
uppförda anslaget 7:3, Insatser för att förverkliga FN:s konvention om
barnets rättigheter i Sverige och ska betalas efter rekvisition.
Vägverket ska senast den 1 augusti 2010 till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) redovisa hur medlen har använts och hur
projektet fortskrider. En slutgiltig rapport ska presenteras till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast hösten 2012. Medel
som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Ärendet
Målet för regeringens barnrättspolitik är att barn och unga ska
respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt till
delaktighet och inflytande. De kommunala verksamheterna, inklusive
samhällsplaneringen, är enligt regeringens bedömning viktiga arenor
för barns rätt att komma till tals, vara delaktiga och utöva inflytande i
de beslut som berör de.
Med anledning av granskningen av Sveriges fjärde periodiska rapport
om implementeringen av barnkonventionen har barnrättskommittén
PPutfärdat vissa rekommendationer. Kommittén har bl.a.
rekommenderat regeringen att se till att kommunerna erbjuder barn
möjligheter till en aktiv delaktighet och inflytande i relevanta program
på kommunal nivå.
Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Fredsgatan 8

Telefax
08-723 11 91

E-post: registrator@social.ministry.se
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Vägverket har en beprövad erfarenhet att involvera barn och unga i
trafikplaneringen. Denna erfarenhet borde tillämpas även på andra
områden inom samhällsplaneringen på kommunal nivå. För att
genomföra uppdraget ska därför Vägverket samråda med Boverket.
Förslagsvis även andra relevanta aktörer så som Barnombudsmannen,
Statens folkhälsoinstitut och Movium centret inom Sveriges
Lantbruksuniversitet ska erbjudas att bidra med deras erfarenheter till
projektet.
Det förväntade resultatet av försöksverksamheterna är bl. a.
utvecklingen av de medverkande kommunernas arbete för att skapa
förutsättningar för en ökning av barns och ungas inflytande i
samhällsplaneringen. Regeringen förutsätter att de framgångsrika
arbetssätt som utvecklas under kommunförsöken sprids även till andra
intresserade kommuner. Uppdraget ska genomföras under perioden
2010–2012, enligt riktlinjerna i bilagan.
På regeringens vägnar

Göran Hägglund

Mihail Stoican

Kopia till
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens socialutskott
Boverket
Barnombudsmannen
Statens folkhälsoinstitut
Sveriges Lantbruksuniversitet

Bilaga till regeringsbeslut
2009-12-03 nr I:2
Socialdepartementet

Riktlinjer för uppdrag att samordna kommunförsök

Bakgrund
År 1999 fick Boverket i uppdrag att utreda hur barns och ungdomars
inflytande i samhälls- och trafikplaneringen kan förverkligas. Boverket
föreslår i rapporten Unga är också medborgare (2000) bl.a. att
kommun-försök ska genomföras i avsikt att stödja kommuner för att
utveckla barns och ungdomars inflytande i samhälls- och
trafikplaneringen. Syftet är att få fram goda exempel som kan ge
inspiration och kunskaper för andra kommuner. Boverket menar i sin
rapport att skola, fritidshem, fritidsgårdar m.m. kan vara arenor för
möten mellan barn och ungdomar och planerare.
Genomförande av uppdraget
Regeringens uppdrag innebär att Vägverket i samråd med Boverket
initierar, samordnar och dokumenterar ett projekt som går ut på att
driva försök på kommunal nivå när det gäller barnens deltagande i
frågor som rör samhälls- och trafikplaneringen.
Projektet pågår fram till 2012 och inleds med kontakter med ett antal
kommuner samt med planering och organisering av försöket.
I Vägverkets uppdrag ingår också att ta fram underlag, planera och
introducera försöket för de medverkande kommunerna, att fortbilda,
samordna, dokumentera och följa upp samt att rapportera
kommunernas utvecklingsarbeten.
Vägverket ska i samråd med Boverket tillhandahålla expertis på barns
delaktighet i planering och ska ta fram en plan för projektet,
introducera och ge stöd vid nätverksträffar. Underlaget ska
kompletteras löpande under försöket med beskrivningar av problem
och möjligheter för utvecklingsarbetet.
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Vägverket ska bjuda in berörda myndigheter till samarbete och samråd
kring försökets genomförande. En referensgrupp ska bildas med deltagare från förslagsvis Boverket, Barnombudsmannen, Statens folkhälsoinstitut, Movium centret inom Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens
Skolverk och Sveriges Kommuner och Landsting.
Vägverket ska i samråd med referensgruppen ta fram en detaljerad
projektbeskrivning som beskriver mål, metoder och innehåll för
kommunförsöket.
Vägverket ska kontakta ett antal kommuner och beskriva projektets
bakgrund och syfte. Efter besök och sonderande samtal ska respektive
kommun lämna en kort beskrivning av hur de vill genomföra sitt
utvecklingsarbete. Efter samråd med referensgruppen ska fyra till sex
kommuner erbjudas att ansöka hos Vägverket om att delta som
försökskommun.
Varje kommun bör utse en kontaktperson och bilda en arbetsgrupp
med representanter för kommunledning, planerare, skola m.fl.
Arbetsgruppen ska formulera ansökan där de, utifrån Vägverkets
projektbeskrivning, beskriver mål, metod och innehåll för det lokala
utvecklingsarbetet. I ansökan ska kommunen också beskriva vilka
medel de behöver för sin medverkan.
Vägverket ska i samråd med Boverket besluta om vilka kommuner som
ska ingå i projektet. En överenskommelse ska träffas med varje
kommun. om deras medverkan och samarbetet med Vägverket.
Kommunen ska åta sig att genomföra utvecklingsarbetet i enlighet
med sin ansökan, att delta vid nätverksträffar och fortbildning samt att
dokumentera och rapportera sitt utvecklingsarbete. Vägverket ska åta
sig att stödja kommunens arbete, att anordna nätverksträffar och
fortbildning, ta hand om dokumentation m.m.
Projektmedel
Medlen som tilldelas av regeringen ska användas för stöd åt
kommunernas utvecklingsarbeten, för bl.a. fortbildning,
nätverksträffar, studiebesök, extra material m.m. Projektmedlen ska
delas ut av Vägverket och ska användas för att skapa bättre
förutsättningar för barns delaktighet, inte för kommunens
administration inom projektet.
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Projektgrupp
En projektgrupp med representanter för de medverkande
kommunerna och Vägverket bör bildas. Projektgruppen bör träffas
med jämna mellanrum för avstämning, uppföljning, planering för
fortsatt arbete m.m. Referensgruppen deltar vid behov.
De medverkande kommunerna ska på det sättet bilda ett nätverk med
Vägverket som samordnare. Syftet är att ge deltagarna tillfälle att
mötas och dela med sig av sina tankar, idéer, kunskaper och
erfarenheter. Avsikten är också att ge en kvalificerad fortbildning och
samla in dokumentation. Vägverket bör stödja kommunerna att skapa
förutsättningar för att erfarenheterna från utvecklingsarbetet med
barnens delaktighet sprids såväl inom andra kommunala verksamheter
som inom kranskommunerna.
Inledande rundabordssamtal och seminarier
Vägverket ska arrangera ett rundabordssamtal för de medverkande
kommunerna och berörda myndigheterna för att inleda hela försöket.
Kommunens utvecklingsarbete bör inledas med ett seminarium med
introduktion och fortbildning för kommunernas planerare,
skolpersonal, m.fl.
Under försökets gång kan det uppstå behov av att anordna särskilda
fortbildningar och workshops. Det kan gälla utvecklingsarbetenas anknytning till projektets mål, metoder för samråd på barns och ungas
villkor, samhälls- och trafikplaneringsfrågor, frågor om folkhälsa,
hållbar utveckling m.m. Vägverket bör bedöma på vilket sätt dessa nya
behov ska tillgodoses.
Rapport med förslag till fortsatt utveckling
Dokumentationen av försöket ska av Vägverket sammanställas och tillsammans med en utvärdering lämnas i en rapport till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) hösten 2012. Ett förslag till
strategi för implementering av erfarenheterna och fortsatt
utvecklingsarbete inom kommunerna ska ingå i rapporten. En
delrapport ska presenteras för Regeringskansliet
(Socialdepartementet) i augusti 2010. En skrift med goda exempel från
försökskommunerna bör tas fram av Vägverket i samråd med de
involverade aktörerna.

Samhällsbyggnadssektorn
Plan- och markkontoret
Hållbar utveckling

Det känns som min röst är
värd
En rapport från Borlänge kommun om barns och ungas inflytande i samhällsplaneringen

Sammanfattning
Rapporten som du håller i din hand är resultatet av ett tvåårigt regeringsuppdrag, vars syfte har varit
att öka barns och ungas inflytande i samhällsplaneringen. Uppdraget har hållts ihop nationellt genom
Trafikverket, Boverket och Statens Folkhälsoinstitut.
I projektet har sex kommuner varit delaktiga: Trelleborg, Göteborg, Örebro, Hällefors, Östersund och
Borlänge. En projektledning bildades vid inledningen av projektet och har bestått av Unni Öhman samordnare för barnkonventionsarbetet, Hållbar utveckling samt Mariam Ghasemi och Malin Hellman, planarkitekter Plan- och markkontoret.
Vi tycker att det har varit en spännande och lärorik resa. En av de medverkande eleverna beskriver också
sitt engagemang i projektet med följande ord: ”Det känns som min röst är värd”.
Uppdraget avslutas under hösten 2012, men det är nu det riktiga arbetet börjar med att förverkliga projektets resultat i Sveriges övriga kommuner.
Trevlig läsning!
Unni, Mariam och Malin
Borlänge 2012-10-03
Samhällsbyggnadssektorn
Plan- och markkontoret
Hållbar utveckling

Namnet på rapporten kommer från ett citat av Asrin 16 år.
Alla foton är tagna av Brlänge kommun, där inget annat anges.

2

Innehållsförteckning
Bakgrund								
Borlänge kommun						

Bakgrund till deltagandet - varför ville vi vara med?

4
4
4

Projektets syfte							

4

Planfrågan								

5

Hur vi har arbetat 							

5
5
6
6
7
7
7
7

Återkoppling till barnen						

7

Beslut om rutiner							

8

Vad har vi lärt oss av samarbetet?				
Projektledningen						
Skolan								
Övriga ungdomar						
I nätverket
						

8
8
8
9
9

Fortsatt arbete							

9

Slutsatser								

9

Introduktion av projektet för rektorer och pedagoger
Studiebesök på Palladium					
Metod 1							
Metod 2							
Metod 3							
Metod 4							
Metod 5							

3

Figur 1. Ett av resultaten från Nygårdsskolan. Här illustreras en framtida lekplats.

Bakgrund
Borlänge kommun
Borlänge kommun är en mellanstor stad i Dalarna med knappt 50 000 invånare. Här finns såväl högskola,
statliga verk som Trafikverket som stora industrier, SSAB och Stora Enso. Kommunen har relativt många
invandrare, företrädesvis från Balkan och Somalia.
Bakgrund till deltagandet - varför ville vi vara med?
Borlänge kommun har länge arbetat med att implementera barnkonventionen på olika sätt. Ett av kommunens inriktningsmål är: Borlänge prioriterar barn och unga. Barnperspektivet finns med när besluten
tas. Kommunen deltar också i Partnerskapet för barns rättigheter som fokuserar på barns och ungas
inflytande samt styrprocesser i kommunerna. Ett område som kommunen enbart varit inne och nosat på
är hur barn och unga ska komma till tals i samband med olika planeringsprocesser. Projektet som kommunen inbjöds att delta i passade väl in i ambitionerna.

Projektets syfte

Syftet med projektet är att ta fram metoder som i fortsättningen kan fungera som rutiner för att få in synpunkter från unga människor i planering av olika delar av kommunen. Målet är en verktygslåda med flera
verktyg att använda vid olika processer. Målet är också att väcka intresse från skolan för samhällsplanering
så att lärare tar kontakt med kommunens plankontor för att ta reda på aktuell planering att använda i
undervisningen.

4

Planfrågan

I samband med att kommunen inbjöds till att delta i projektet pågick ett planarbete för en stadsdel i
västra Borlänge, i Jakobsgårdarna. Jakobsgårdarna byggdes till stora delar i slutet på 1970-talet och ägs
av det kommunala bostadsbolaget Stora Tunabyggen AB. Bostadsområdet är i behov av upprustning och
Tunabyggen har sedan några år tillbaka påbörjat ett förändringsarbete som berör befintlig bebyggelse
såväl som bilvägar, gång- och cykelstråk och grönytor.
Jakobsgårdarna valdes ut som arbetsområde, dels på grund av det pågående planarbetet, dels på grund
av andelen barn i området som uppgår till cirka 40 %. Bostadsområdet ligger också i anslutning till ett
handelsområde där IKEA kommer att byggas. Tanken var att se hur detta nya handelsområde kunde
påverka bland annat rörelsemönstret för boende i Jakobsgårdarna.
I Tunabyggens förändringsarbete har boende i området varit delaktiga på olika sätt. Vi såg deras arbete
som en inspirationskälla och något vi ville vidareutveckla med hjälp av barnen och ungdomarna.

Figur 2-3. Entré till Jakobsgårdarna (foto: Spacescape)

Hur vi har arbetat

I arbetet med att förändra planeringsmodellen till att få unga aktivt delaktiga i hela processen är det av
stor vikt att många aktörer finns med. Aktörerna är inte bara tjänstemän i kommunkoncernen utan även
personal inom skolan, fritidsverksamheten, föreningar och naturligtvis ungdomarna själva.
Projektledningen har varit anställd vid kommunens samhällsbyggnadssektor, dels planarkitekter, dels
samordnare för barnkonventionsarbetet. En arbetsgrupp bestående av representanter för Tunabyggen
som äger området där arbetet har skett, Borlänge Energi och Kulturcentrum Asken som varit med som
stöd för lärare.
Introduktion av projektet för rektorer och pedagoger
I inledningen av projektet tog vi kontakt med rektorer och pedagoger på Nygårdsskolan och Maserskolan
för höra om det fanns något intresse för att medverka i projektet. När intresset var bekräftat bjöds samtliga in till ett möte där kommunens planerare berättade om pågående planprojekt, Tunabyggen fanns på
plats för att berätta om deras förändringsarbete och samordnaren för barnkonventionsarbetet berättade
om kommunens tidigare erfarenheter. Trafikverket var också med för att berätta om regeringsuppdraget
med syfte att öka barns och ungas inflytande i samhällsplaneringen. På mötet bestämdes att kommunens
projektledning skulle komma ut och besöka klasserna och berätta om projektet men även att eleverna
skulle få komma till Palladium på studiebesök.
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Studiebesök på Palladium
Vid ett par tillfällen var elever på studiebesök på Palladium där kommunens samhällsbyggnadssektor
sitter. Planarkitekterna visade bildspel om hur planering fungerar, vad man kan reglera i en detaljplan
och vem som tar besluten i kommunen. Under besöket visades också diverse kartor och några byggda
modeller. Studiebesöket avslutades med en rundtur bland kontoren. I elevernas loggböcker kan vi läsa att
besöket var väldigt uppskattat. Det blev också en tydlig start på uppdraget och deras delaktighet.

Figur 4-5. Studiebesök på Palladium

Metod 1
Kontakter togs på ett tidigt stadium med två skolor, Nygårdsskolan för elever F-6 och Maserskolan för
elever 7-9. I Nygårdsskolan har samarbetet skett mellan projektledning och två klasser och på Maserskolan
har samarbetet med en lärare i samhällskunskap. På den senare skolan har arbetet varit upplagt som
elevens val.
Den metod som har använts här är att arbeta under längre tid med en fråga. De yngre barnen har arbetat med frågeställningar kring vägen till och från skolan och var de leker, medan de äldre haft fokus på
mötesplatser och kommunikationer. Eleverna fick välja på vilket sätt de ville ta sig an frågan. Några valde
att arbeta med foto, andra byggde fysiska modeller, ytterligare andra uttryckte sig genom drama.
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Figur 6-7. Diskussion med killarna på fritidsgården och dramaövning för några av eleverna på Nygårdskolan.

Metod 2
På fritidsgården samlades en grupp ungdomar, slumpen gjorde att det denna gång blev enbart pojkar i
åldern 15-18 år. En förutsättningslös diskussion sattes igång kring torget som ska byggas om. Vad behövs
på ett torg, hur vill ni att det ska se ut, var frågor som killarna fick av landskapsarkitekten. Fram kom en
mängd förslag. Dessa förslag bearbetades senare av Borlänge energi som presenterade tre olika förslag
med skiftande kostnader. I alla förslagen fanns detaljer från ungdomarnas förslag med. Det som nu är
ekonomiskt genomförbart har allt väsentligt med från de förslag som kom fram vid diskussionerna.
Metod 3
I Borlänge finns ett stabilt ungdomsråd. Kontakter har tagits med ungdomsrådet för att få till kontinuerliga möten där planfrågor ska diskuteras. Ett antal möten har hållits under projekttiden men kommer att
kräva mer tankar för att utvecklas på bästa sätt.
Metod 4
Bostadsbolaget Tunabyggen har genomfört gåturer med barn i olika åldrar för att se över hur barnen ser
på tryggheten i området. Det har kompletterats med en ”pluppkarta” där barnen med färgade ”pluppar”
har visat var de känner sig trygga respektive rädda och otrygga. En metod som skolan också använt i sitt
eget arbete.
Metod 5
Barnkonsekvensanalys har gjorts på förslag till lösningar för trafiksituationen inom området.
Konsekvensanalysen har haft barnens arbete som underlag.

Återkoppling till barnen

Eleverna i skolorna har redovisat sina arbeten dels för föräldrar och andra intresserade, dels för politiker
och tjänstemän inom bildnings- och samhällsbyggnadssektorerna. Arbetet har använts av bostadsbolaget Tunabyggen i deras arbete med att uppmärksamma bostadsområdet Jakobsgårdarna. Tanken är
också att vissa delar av det som barnen har föreslagit och som är enkelt genomförbart ska bli verklighet.
Ungdomarna som diskuterade torget har fått återkoppling vid ett tillfälle när de fick se de färdiga förslagen och komma med synpunkter på dessa. När torget är färdigbyggt ska det märkas ut så att alla besökare
kan se att utformningen kommer från ungdomarnas idéer.

7

Beslut om rutiner

Arbetet har kontinuerligt rapporterats till såväl den politiska nivån som tjänstemannanivån. Olika typer
av metoder har prövats för att hitta lämpliga rutiner i det fortsatta planarbetet. Beslut om rutiner kommer
att tas under hösten 2012.

Vad har vi lärt oss av samarbetet?

Projektledningen
Samarbetet mellan hållbar utveckling och plankontoret har fungerat på ett mycket bra sätt. Det har gett
nya kunskaper om hur barn tänker och hur man kan arbeta med barn för planarkitekterna. Tjänstemannen
med ansvar för barnkonventionsfrågorna har fått en djupare insikt i planeringsfrågorna. Projektet har
redan gett nya infallsvinklar för andra planeringsprojekt där barn och unga fått och får möjlighet att
komma till tals.
Skolan
Samarbetet med skolan var lite svårare till att börja med. Det pågår mycket inom skolan och det kunde
upplevas svårt att få till tiden som behövdes för arbetet. Lärarna uppfattade projektet som något diffust
men nappade på idén därför att arbetet skulle ha koppling till verkligheten. Eftersom det varit ett projekt
där andra kommuner med andra skolor har varit involverade hade det varit värdefullt för lärarna att tidigare i projektet fått träffa sina kolleger från andra kommuner.
Utgångspunkten för arbetet var att de yngre eleverna skulle arbeta med sin skolväg och var de leker,
medan de äldre skulle fokusera på mötesplatser och bostadsområdets närhet till det nya IKEA-området
som kommer att ligga mycket nära bostadsområdet. I rädsla för att påverka för mycket och styra elevernas
resultat kan man i efterhand se att det blev lite för oprecist vad projektledningen ville uppnå.
Projektet var förankrat hos skolledningen men en av lärdomarna är att det behöver förankras mer, tydligare och tidigt. Skolledningen är viktig för att kunna lösa arbetssituationen om det kräver förändringar
i vardagen. Förankring kommer alltid att vara viktigt men krävs inte lika mycket när detta arbetssätt blir
mer rutinmässigt.
Pedagogerna menar att vid andra liknande arbeten är det bra om det blir intensivt i början för att få chans
att sätta sig in i jobbet, eftersom det för dem har varit ett ovant sätt att arbeta. Det vore också bra om fler
lärare på skolan var delaktiga i arbetet.
Arbetet bland eleverna blev upplagt på olika sätt i skolan med de yngre eleverna jämfört med eleverna i
högstadieskolan. De yngre eleverna tog till sig uppdraget men hade lite svårt att tänka utanför ramarna.
Samtidigt ville de vuxna inte styra för mycket. De äldre eleverna har arbetat på elevens val-tid. Många
av dessa elever har tidigare haft stor frånvaro i skolan men engagerade sig i det här arbetet, vilket också
smittade av sig på annat skolarbete. Däremot var det svårt för de äldre eleverna att reflektera kring IKEAområdet. För dem var det ett möbelvaruhus och de kunde inte se hur det skulle kunna påverka dem.
Eleverna har tyckt om sättet att arbeta, flera barn har fått visa sina kvalitéer på annat sätt än det vanliga i
skolan. De har varit stolta över sina modeller och gjort fina presentationer vid de tillfällen de har berättat
om sitt arbete.
Projektledningen besökte klasserna och träffade lärarna vid flera tillfällen. I efterhand kan man se att det
hade varit bra med fler och tätare besök.
Lärdomar vid arbete med skolan:
Förankra tidigt och tydligt med skolledning och lärare
Ge tydligt uppdrag
Visa på kopplingen mellan fysisk planering och läroplanen
Låt arbetet vara intensivt i början och plana ut därefter
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Övriga ungdomar
Lärdomar från arbetet med grupper av ungdomar för en specifik fråga som vid arbetet med Jaxtorget är
att det är ett utmärkt sätt att arbeta på. Det går fort att komma fram till lösningar och ger ett bra underlag
för det fortsatta arbetet. Det kan vara svårt att få tag i samma ungdomar igen när det är dags för återkoppling och ny diskussion om förslaget. Men det är viktigt att man prioriterar återkoppling.
I nätverket
Borlänge har varit en av sex kommuner där varje kommun har haft olika planuppdrag att arbeta med.
Flera av kommunerna har arbetat med skolor på samma sätt som Borlänge kommun har gjort. Det har
varit värdefullt och lärorikt att ta del av andra kommuners sätt att arbeta. Det har varit inspirerande och
ibland direkt överförbart till det egna arbetet.
För pedagogerna betydde det mycket att de fick träffa kolleger som arbetade med samma sak. Det ökade
förståelsen för det egna projektet och visade på vikten av projektet. En tidigare träff för dem hade gett
bättre fart i arbetet snabbare och det hade varit bra med flera träffar för pedagogerna. Det hade kanske
också gett mer erfarenheter till den fortsatta spridningen av arbetssättet.
Det som har gett mest till projektledningen med nätverksträffarna har varit dels kontakterna med andra
projekt, dels de föreläsningar som har förekommit på nätverksträffarna. Särskilt kan nämnas föreläsningen av Mats Ekholm om skolan som ett utredningsinstitut. Även de återkommande träffarna i projektet har
varit oerhört viktigt. Ett liknande resultat hade inte uppnåtts om vi hade träffats ett fåtal gånger.

Fortsatt arbete

Metodiken håller på att förankras hos övriga planerare och politiker. Arbetet kommer att redovisas i sin
helhet för politiska organisationen under hösten där förslaget blir att barn och unga i fortsättningen ska
få en stark röst i planeringsarbetet och att det är en del av det ökade medborgarinflytande som kommunen eftersträvar.

Slutsatser

Att arbeta med barn och ungdomar i olika planeringsuppdrag kan uppfattas som att allt kommer att ta
mer tid. Naturligtvis tar det mer tid men det finns vinster i detta. Med de metoder vi har använt har vi sett
det engagemang som barn och unga visar när de blir tillfrågade på riktigt. De har inga låsningar vid hur
det borde vara och flera gånger har medarbetare blivit överraskade över ungdomarnas tankar och förslag.
Det första killarna på fritidsgården sa på frågan om vad som var viktigt på torget var: Blommor och saker
för små barn att göra!
Idag talas det mycket om medborgardialog som alla vill ska öka. Varje kommun har ett stort intresse av att
befolkningen ökar och att människor väljer att bo kvar. Forskning visar att barn och unga som under sin
skoltid känt sig lyssnade till, hellre återvänder eller stannar kvar i hemkommunen. Att känna sig delaktig
och få göra sin röst hörd har en klar koppling till folkhälsan vilket innebär att det går att säga att ur samhällsekonomiskt perspektiv är det en vinst att arbeta med barns och ungas inflytande.
Metoder för barn och unga är också metoder som kan fungera bra på vuxna men sällan tvärtom.
Även ur skolans synvinkel är det sannolikt en vinst. För många barn ökar intresset för att lära och förståelsen för sammanhang när de får vara med om något på riktigt. Det blir helt enkelt viktigt när det är på
riktigt. En av lärarna uttryckte det så här: Min tro och förhoppning är att barn och unga som får diskutera
samhällsfrågor och blir lyssnade på utvecklar ett samhällsengagemang som de tar med sig vidare genom
livet.
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1. Filmen “Unga Älvstaden”

TACK!
1

Älvstaden är det fem kvadratkilometer stora centrala området i Göteborgs som skall bebyggas med bostäder och verksamheter under de närmaste 30 – 40 åren. Ett projekt, Centrala Älvstaden, skapades för att
formulera visioner och strategier för detta.
Mellan 2011 och 2012 pågick en bred medborgardialog om hur göteborgarna önskar sig livet i centrala
Göteborg i framtiden. Nära tretusen personer lämnade in synpunkter. I en del av denna dialogprocess
deltog tolv skolklasser från sju stadsdelar i Göteborg.
Att ge skolelever kunskap om och verktyg för hur man kan vara delaktig i stadsutvecklingsfrågor har
varit ett ämnesövergripande mål för projektet. Barnen fick presentera sina förslag på de sätt de kände sig
bekväma med. Resultatet av elevernas arbete utformades i det digitala formatet, i en blogg och en film,
Unga:Älvstaden. Avsikten var ett ge barnen en överblick över egna och andras idéer och få en förståelse
för demokratiska processer.
Elevernas förslag överensstämmer i hög grad med förslagen i den övriga medborgardialogen och med de
förslag som togs fram under en internationell workshop våren 2011, där arkitekter och experter på social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet deltog.
En mänsklig vattennära stad med mycket grönt och många olika typer av mötesplatser och där också
människor som har det svårt får en plats, så kan barnens förslag sammanfattas.
”Det är ju vi som skall bo i staden i framtiden”, säger en elev i filmen.
Stort tack till alla elever och pedagoger för ert engagemang! Ert arbete gör skillnad!
Bo Aronsson, projektledare för Projekt Centrala Älvstaden

Projekt Unga:Älvstaden
Projektkoordinator Gerd Cruse Sondén och arkitekturkonsulent Lars Jonsson
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GÖTEBORG

2. Cityvarvet - Fotograf Thomas Larsson
3. Götaälvbron - Fotograf Thomas Larsson

Projekt Centrala Älvstaden
Projektet har varit ett visionsarbete för ett
centralt stadsområde i Göteborg med avsikt att
skapa en offentlig urban stadsmiljö och bostäder för 30.000 boenden och ca 40.000 arbetsplatser på kanske 30 – 40 års sikt.

Uppdraget

Området

Projektet Centrala Älvstaden har utförts på uppdrag av Kommunstyrelsen. Uppdraget påbörjades hösten 2010 och avslutades 2012. Projektets
uppdrag var formulerat enligt följande:

Centrala Älvstaden utgår från Göta älv och
sträcker sig över ett stort område på älvens båda
sidor. Området ligger runt och i anslutning till
stadens historiska kärna. Inom Centrala Älvstaden finns ett antal delområden med olika karaktär och med en stor variation av urbana miljöer.
Vissa områden är kopplade till varandra eller till
andra delar av staden, medan andra är mer tydligt avgränsade eller avskurna från omgivningen
med främst stora trafikleder.

• Utarbeta en vision och en strategi utifrån hela
stadens perspektiv.
• Med utgångspunkt i den sociala, ekologiska
och ekonomiska dimensionen.
• I dialog med Göteborgssamhället präglad av
öppenhet.
• Aktivt medverka till nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte.
• Etablera ett Centrala Älvstaden-centra med
kompetenser från de kommunala förvaltningarna och bolagen.
• En symbol för gränsöverskridande samverkan
och samarbete.

Dialogen
Dialog har under projektets gång förts med
många olika aktörer i Göteborgssamhället och
med ca 2800 medborgare inklusive ca 400 elever
på grundskolan.
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Unga:Älvstaden
– syfte och upplägg
Inom Centrala Älvstaden har barnperspektivet
och barnens eget perspektiv varit ett prioriterat
område. I projektet ”Unga:Älvstaden” har syftet
varit att erbjuda skolklasser i alla stadsdelar möjlighet att få kunskap om staden Göteborg, att
delta i den demokratiska processen och att bidra
med sina visioner och tankar.
Det finns risker att barn i dialogprocesser används som dekoration och att deras förslag inte
tas på allvar. Här ville vi göra det. Vår idé var att
ge barnen en chans att få kunskap om Göteborgs historia och framväxt utifrån studier av de
älvnära miljöerna idag, dels och att deras förslag
och visioner skulle presenteras så att de blev
likvärdiga med andra förslag i medborgardialogprocessen i Projekt Centrala Älvstaden.
Eftersom det är ett centralt stadsområde och
inte de flesta barns närmiljö så fanns här stora
utmaningar och möjligheter. Och då kändes det
naturligt med en båttur på älven som ett lockande inslag. Vi fick under projektet höra från
flera av barnen att de inte ens vetat om att vi har
en älv i Göteborg, det var en helt ny upptäckt att
vi faktiskt har så mycket vatten mitt i stan, både
en tillgång, ett hinder och ett hot.
Tanken var att eleverna skulle få verktyg att delta
i demokratiska processer. Vi hoppades att det

skulle skapa intresse för staden och att varje
individ skulle få ökad förståelse för sin roll som
medborgare både nu och i framtiden. Demokratiska processer tar tid. Kanske kan vi vara
med och skapa tålamod kring detta, att saker
inte kan ske med en gång utan ibland måste
planeras på lång sikt. Resultaten kan dröja men
det är viktigt att vi är med och formar vår stad –
det är ju här vi lever våra liv.
Att arbeta med demokrati och åsikter i skolan
är ibland lite tveeggat. Barnen har skolplikt och
måste delta. Politikerna vill få hjälp att fatta
beslut om fram-tiden, men barnen lever här och
nu. Därför är det viktigt att allt vi gör skapar
mening för eleven även utanför projektet. Att
göra intervjuer, fotografera, lära sig om stadens
historia, stadsplanering, kartor och arkitektur är
alla moment som ingår i de vanliga skolämnena.
Vi hoppades att projektet också skulle ge tillfälle till möten med andra åldersgrupper och
upphov till egna funderingar kring vad man
gillar och vad man kanske kommer att gilla. Vi hoppades också att individuella funderingar skulle
problematiseras i gruppdiskussioner och nå ett
större sammanhang där alla stadens invånare är
inkluderade.
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4. Göta älv
5. Vitmossa i närbild - Illustration - Lars Jonsson
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Hur vi har arbetat
Arbetet har letts av projektkoordinator arkitekt
Gerd Cruse Sondén Tryggare och Mänskligare
Göteborg / S2020 / Projekt Centrala Älvstaden
och arkitekturkonsulent designer Lars Jonsson
på Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad.

Kulturförvaltningens roll
Göteborg har genom Kulturförvaltningen en unik
tillgång till stadens skolor med tanke på barns delaktighet. Kontaktpersoner i de tio stadsdelarna ingår i
KULF/KULIS (Kultur i förskolan och Kultur i skolan) – nätverket som förmedlar tillgång till kulturaktiviteter mellan Kulturförvaltningen och skolorna.
Via detta nätverk fick vi kontakt med skolorna i
stadsdelarna och erbjöd deltagande i processen med
att skapa visioner för Centrala Älvstaden.
Kulturförvaltningen har också en arkitekturkonsulent som förmedlar arkitekturpedagoger till skolorna när det handlar om projekt i den fysiska miljön
alltfrån den egna skolgården till stora stadsbyggnads
-projekt. En arkitekturpedagog kopplades in för att
hålla i arbetet och lägga upp strukturen i projektet
Unga:Älvstaden.
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6. Illustration - Fält
7. Göta älv Fotograf - Thomas Larsson

Introduktionsworkshop
Tolv skolklasser (alltifrån andra till åttonde
klass) från sju av tio stadsdelar nappade på
erbjudandet. I det första momentet bjöds alla
in till en introduktionsworkshop på Göteborgs
Stadsmuseum. De fick en kortare presentation
av Projekt Centrala Älvstaden och upplägget av
”Unga:Älvstaden” . En stor flygbild över området visades och barnen fick försöka känna igen
sig. Det visade sig fungera bra, barnen hade
lätt att förstå bilden och identifiera till exempel
Centralstationen, byggnaden ”Läppstiftet” och de
båda broarna över älven.
De fick sedan med instruktion av arkiteturpedagogen pröva på att i grupp bygga modell av en
favoritbyggnad. Modellerna ställdes sedan ihop
till ett ”torg” och arkitekturpedagogen ledde
samtalet kring vilken plats det faktiskt blev och
hur den kunde användas.
Vid det här tillfället var det viktigt att förklara
för barnen att det här är ett visionsarbete på
väldigt lång sikt och att just deras idéer kanske
aldrig kommer att bli verklighet. Men politikerna i kommunstyrelsen hade bestämt att de
vill höra vad göteborgarna och därmed barn och
unga tänker om den framtida centrala staden.
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WORKSHOP
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8. Kartongmodell - Fotograf Thomas Larsson
9. Kartongmodell - Fotograf Badou Jobe
10. Kartongmodell - Fotograf Badou Jobe
11. Panoramio
12. Illustration Fält
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Favoritplatsen
Nästa moment innebar att eleverna skulle
identifiera sin verkliga favoritplats i staden och
beskriva den utifrån kvaliteter och användbarhet. Avsikten med detta moment var att eleverna
skulle få upp ögonen för de bekanta miljöerna
och vilken roll de spelar, att göra noggranna
iakttagelser och att sätta ord på både sina egna
känslor och på komponenter i den fysiska miljön.
Varje elev fick dessförinnan i uppdrag att intervjua en äldre person (lägst föräldrarnas ålder
och gärna äldre) om den personens favoritplatser då och nu. Frågor som kunde ställas var:
Ur lärarhandledningen
• Vad var / är det som var / är bra med din favoritplats? Varför tyckte/tycker du om att vara där?
Vad gjorde / gör du där?
• Hur såg / ser den ut? Var / är den stor eller liten?
Vad gjorde /gör andra människor där? Hur lät /
låter det på platsen?
När det handlade om den egna favoritplatsen
fick de med sig ett frågebatteri:
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• Vad är det som är bra med ”Din plats”? Varför
tycker du om att vara där?
• Hur ser den ut, marken, husen, växtligheten,
annat som finns på platsen? Är den stor eller
liten? Vad kan man använda platsen till? Vad gör
andra människor på ”Din plats” Hur låter det på
”Din plats”?
• Tycker du att platsen skall förändras på något
sätt?
Försök att skriva kortfattat i ett Word-dokument.
Fotografera platsen med digital-kamera.

Texter och bilder skulle läggas in i ett verktyg
på webben, så att alla elever kunde titta på alla
andras bilder, det skulle också ge en sammanfattande bild av så många människors favoritplatser i staden. En del elever hade ju också intervjuat en äldre person om dennes favoritplats.
Övningen i sig gav säkert eleverna en större
insikt om vad för olika ingredienser som gör en
plats trivsam eller otrivsam, men det fungerade
inte med verktyget. Trots att lärarna fick en
särskild instruktion så hade de flesta problem
med att lägga upp bilder och texter, alternativt
hade inte tid. Efter favoritplatsövningen fanns
ett handledningsmaterial för lärarna till ett
fortsatt samtal för att börja fokusera på Centrala
Älvstaden.
Hur blir saker till?
Det är aldrig så att en stad ”blir till” av sig själv.
Bakom varje hus, varje gata, varje lekplats finns
vilja, tankar, planer, behov och trender. En stad är
inte heller statisk. Den förändras hela tiden, i
takt med att behoven ändras och trender kommer
och går. Detta är något eleverna behöver få klart
för sig inför att de själva ska börja planera en
framtidsstad!
Låt eleverna fundera över:
- Vad tror de att deras favoritplats ”egentligen” är
tänkt att vara till för?
- Vilka tror de har gjort (beslutat om, låtit bygga,
byggt, anlagt) deras favoritplats?
- Hur tror de att den personen / de personerna
tänkte?
Vad är allt till för?
De här frågeställningarna kan sedan föras över
till andra inslag i stadsbilden, som barnen kanske
ser men inte har någon självklar relation till:

13. Fotograf - Eva Pedersen
14. Fotograf - Ingalill Andersson
15. Fotograf - Eva Pedersen
16. Fotograf - Eva Pedersen
17. Fotograf - Joakim Eriksson
18. Fotograf - Eva Pedersen
19. Fotograf - Ingalill Andersson
20. Fotograf - Joakim Eriksson
21. Fotograf - Eva Pedersen
22. Fotograf - Eva Pedersen

Byggnader, tunnlar, elskåp, grönområden, gatubrunnar. Klassen kan gemensamt eller i grupper
fundera över sådant som:
Har det kommit dit av sig själva?
- Vem kan ha bestämt att det ska vara där?
- Hur har de som bestämt detta tänkt?
- För vems skull finns det där?

Lär om staden
- Landmärken berättar
I det tredje momentet fick alla klasserna möjlighet att se Centrala Älvstaden från vattnet för att
få kunskap om stadens historia och utveckling.
Museipedagoger hade utformat ett läromedel
kring 25 landmärken utefter Göta Älv på båda
älvstränderna. Eleverna hade fått lektioner i
klassen utifrån läromedlet innan de bjöds på en
båttur tillsammans med en annan klass från en
annan del av staden.
Läromedlet bestod av:
- Ett bildspel
- Fakta om de olika bilderna
- En kort historik över hur Älven utnyttjats
genom tiderna.
Bilderna visar byggnader, monument, industriminnen, fartyg, befästningar med mera runt
älven.
Läraren kunde använda materialet på det sätt
som passade bäst. Några tillvägagångssätt var:
- Bilderna visades och eleverna fick gemensamt
fundera över vad det som visades var bra för /
kan ha varit bra för. Läraren hade facit.
- Eleverna fick enskilt eller i små grupper leta
information om olika motiv i bildspelet och
redovisa för klassen.
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- Läraren kunde läsa den korta historien som en
saga och låta bildspelet fungera som illustration.
Det som fanns med i bildspelet var sådant
eleverna skulle speja efter under båtfärden. Det
var därför bra för igenkänningen att de fått se
bilderna och fått veta de olika motivens funktion
redan i klassrummet.

Båtturen
På båtturen delades eleverna in i grupper om
fyra så att de fick samarbeta med elever från den
andra klassen, det kunde vara åttondeklassare
från Hammarkullen som fick samarbeta med
tredjeklassare från Hisingen. Då användes ett
häfte ”Båtbladet” med separata bilder och numrerade texter på de 25 landmärkena. Uppgiften
var att para ihop rätt bild med rätt text i den
ordning eleverna fick syn på landmärkena. Båtturen tog cirka en och en halv timme. Båten som
användes var Färjan 4, Sjöfartsmuseets största
museiföremål. Den sköts och drivs av en ideell
förening, Sällskapet Ångbåten. Eleverna fick en
berättelse om färjans historia, de fick gå ner och
beskåda ångmaskinen och hur den arbetade och
de som ville fick också pröva att styra färjan.
En del av eleverna tyckte att båtturen tog för
lång tid, några blev sjösjuka, men det flesta verkade tycka att det var intressant att se centrala
Göteborg från älvsidan. De ville visa och berätta
allt de lärt sig om landmärkena och en del
kunde rabbla årtal och brohöjder och arkitektnamn. Vädret var strålande den första
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Visionsarbetet
veckan i oktober när turerna genomfördes. Personalen på Färjan 4 ville sedan ha Båtbladet för
att kunna använda till sina andra turer.

Lärarna bjöds först in till en kväll med en arkitekturpedagog för att få ramar kring visionsarbetet. Sedan gavs tio av de tolv klasserna tillfälle
att få skapa sina visioner om centrala Göteborg i
framtiden.

Ett sätt för oss projektledare att återkoppla var
ett mail som skickades till föräldrar efter båtturen:

Instruktionen såg ut så här:
Nu skall merparten av eleverna arbeta i grupper
om tre eller fyra och utforma förslag på hur det
stora området Centrala Älvstaden kan utformas
och utvecklas både på kort och lång sikt. Det
viktiga är att utgå ifrån det mänskliga livet – hur
vill eleverna att livet för olika grupper av människor skall vara i området och vad behövs byggas /
göras för att det skall bli så.
Alltihop skall så småningom mynna ut i ett
budskap till kommunstyrelsen från flera hundra
skolelever i Göteborg – så här vill vi att de centrala delarna av staden skall utformas ganska
snart – eller när vi blivit vuxna 2021.

Hej!
Jag vill bara berätta om den fina upplevelsen på
Färjan 4 på Göta Äv den 12 oktober tillsammans
med era barn.
Eleverna var mycket kunniga i Göteborgs historia och de byggnader, broar och annat som finns
utefter älven. Innan båtturen hade de haft både
lektioner och prov kring de olika landmärkena.
De kunde visa att de lärt sig väldigt mycket och
dessutom var engagerade och uppmärksamma.
Kaptenen och den andra personalen på Färjan
4 uppskattade de trevliga ungdomarna och var
glada att kunna bjuda på turen på älven en så
vacker och solig dag – även om det blåste en del.
Och för min del var det också jätteroligt att träffa
klasserna och få höra om allt de lärt sig.
Varma hälsningar
Gerd Cruse Sondén
projektkoordinator Centrala Älvstaden
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23. Filmen “Unga Älvstaden”
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24. Färjan 4 - Fotograf Thomas Larsson
25. Båtbladet
26. Från Färjan 4. Fotograf - Thomas Larsson
3
27. Gasklockan. Fotograf
- Thomas Larsson
28. Från Färjan 4. Fotograf - Thomas Larsson
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1. Älven
2. Ramberget
3. Nya Älvsborg
4. Nya Varvet
5. Maritiman
6. Röda Sten

14. Färja
15. Cityvarvet
16. Gasklockan
17. Göta Älvbron
18. Älvsborgsbron
19. Raffinaderier
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Först skall eleverna fundera kring ordet VAD?
Vad vill jag att det skall vara för liv i staden (min
stadsdel och centrala staden) i framtiden (eller kanske nästa sommar)? Vad vill jag att jag, min familj,
mina vänner och andra skall kunna göra? Vad behöver göras för att jag skall vilja bo och arbeta här när
jag blir vuxen? Vad vill jag skall hända på fritiden?
Vad är en bra stad för alla? Ja, vad är egentligen en
stad?

Det gick självklart också att arbeta med platser som
redan finns (hur skulle vi vilja utveckla Frihamnen,
området runt Operan, Ramberget, kajerna…). Eller
med nya platser man tycker skall finnas i staden –
hur skall gatorna se ut, hur skall nya torg planeras?
Hur skall parker se ut och fungera? Lekplatser? Hur
skall staden låta? Självklart får man också fundera
kring framtidens byggnader, hur de skall se ut och
fungera.

Nästa steg blir då att ställa sig frågan HUR?
Hur skall staden vara organiserad för att det där
”VADET” skall uppfyllas. Hur skall staden byggas
vidare? Hur skall vi förflytta oss? Hur skall vi mötas?
Hur skall platser, parker, vattenområden, gator och
byggnader se ut och fungera?

Under den här perioden gick det att boka in en halv
dag med en eller två arkitekturpedagoger. Arkitekturpedagogens roll var att hjälpa till att tillsammans
med lärarna och barnen problematisera frågor om
staden och livet i staden, att bidra med arkitektens
och formgivarens perspektiv.

Frågeställningarna var alltså ganska öppna – ugick
från livet mer än från specifika avgränsningar. Det
handlade ju om elevernas visioner och drömmar.

Varje klass fick en stor flygbild över Centrala Älvstaden. Övrigt material som inte fanns på skolan
bistod Centrala Älvstaden med. De flesta eleverna
valde att bygga modeller. Troligen hade introduktionsworkshopen inspirerat till det. Men det
skrevs också texter, tecknades och en grupp gjorde
dataanimerigar.

Det gick att arbeta med olika teman, mänskligt liv,
en stad för barn, vatten, miljö, transporter, broar,
mötesplatser…
29. Illustration Fält
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30. Visionsarbete Noleredsskolan. Fotograf - Lars Jonsson
31. Visionsarbete Bräckeskolan. Fotograf - Lars Jonsson
32. Visionsarbete Gårdstensskolan. Fotograf - Lars Jonsson

33. Visionsarbete Gärdsmosseskolan. Fotograf - Lars Jonsson
34. Visionsarbete Tynneredsskolan. Fotograf - Lars Jonsson
35. Visionsarbete Gårdstensskolan. Fotograf - Lars Jonsson

Eleverna i Hammarkulleskolan skrev under tiden texter kring hur de tror att Göteborg ter sig
2021. Här två exempel:

En dag i Göteborg år 2021

En dag i Göteborg år 2021

Det var för varmt. Jag blev tvungen att öka
luftkonditioneringen i bilen. Det var trafikköer
överallt. Jag visste att jag skulle komma för sent
till jobbet. När jag kom fram var det nära att jag
fick sparken men jag klarade mig undan med en
varning.
Jag satte igång med min svensklektion med min
högstadieklass. De var väldigt smarta och aktiva.
Vi tittade på svt-nyheter, då vi fick höra väldigt
dåliga nyheter. Isarna hade börjat smälta i Arktis
och Antarktis. Isbjörnarna och pingvinerna drunknade. Vi började fråga varandra, vad det var
som gjorde att isen började smälta. Ingen kunde
svaret, förutom den smartaste i klassen. Han sa
att det berodde på den globala uppvärmningen
och jag höll med.
När alla mina lektioner var slut, åkte jag till mina
barn, Ali, Hanna och Abdulahi. De var väldigt
söta och små. Jag hjälpte dem med Koranen och
sedan gick de till Koranskolan, där de skulle få
en ny läxa. Jag var hemma ensam. Min make
jobbade, så jag gick och handlade. Jag fick med
allt från listan förutom mjölken. Jag fick köra en
mil till den närmaste speceriaffären. När jag kom
hem på kvällen var barnen hemma. Jag lagade
spagetti och köttfärssås och de tyckte att de var
gott. Till sist slumrade de till. Då började jag rätta
gamla prov och läxförhör. Sedan var jag trött och
gick och lade mig och sov.

Det var en vacker dag 14 november 2021. Massor
med trevliga människor, som går runt och söta
barn som leker med sina kompisar på dagis. Centralstationen har byggts om, så att den har blivit
större och finare. Alla är välkomna. Det finns
fler butiker och sakerna blir framför allt billigare.
Bussarna har blivit flera och man behöver bara
vänta 15 minuter på bussen. Hisingen har byggts
om. Det är inte så många hus och lägenheter men
flera gator. Det finns många marknader, som
säljer saker från Asien. På kvällen tänds ljuset
på gatorna. Alla människor går runt på marknaderna och har det mysigt.
Angeredsbron, som går till Hisingen, har man
byggt om, så att det har blivit en gångbro, där
man kan ta en trevlig promenad i stället för att
åka buss. Nära stan har de byggt ett nytt museum. Alla de gamla båtarna, som låg vid kajen
i Göta Älv för tio år sedan, finns i det museet nu.
Vid Göta Älv har det blivit vackrare och många
par kommer och promenerar och har det romantiskt tillsammans.
Jag har upplevt en fantastisk dag i Göteborg den
14 november 2021. Det är dags för mig att resa
tillbaka till Stockholm, där jag studerar. Om
några år, när jag är färdig och jag har sparat ihop
pengar, då ska jag flytta till Korea och leva där

Fawsija Said 8A

Sara Tong 8A
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36. Förslag från Noleredsskolan. Fotograf - Lars Jonsson
37. Förslag från Tynneredsskolan. Fotograf - Lars Jonsson
38. Förslag från Noleredsskolan. Fotograf - Lars Jonsson
39. Förslag från Gårdstensskolan. Fotograf - Lars Jonsson

40. www.ungatarplats.se
41. Ur filmen “Unga:Älvstaden”
42. www.ungatarplats.se
43. Förslag från Tynneredsskolan
39

44

SAMMANFATTNING

45

Efter det besökte två filmpedagoger (förmedlade
av Kulturförvaltningen) alla klasserna och filmade
eleverna när de visade sina modeller. De två
åttondeklasserna i Hammarkulleskolan fick sedan
det hedersamma uppdraget att gå igenom alla förslagen, reflektera över dem och sammanfatta dem
till ett gemensamt budskap. De blev sedan intervjuade av projektledaren för Centrala Älvstaden Bo
Aronsson, detta tillfälle filmades också.

Alla förslagen liksom filmen
finns på bloggen:
”ungatarplats.se”
och på
Youtube Unga:Älvstaden.
Sammanfattning av förslagen:
Teman
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Förslag för olika delområden
• Ramberget – linbana ner till en park och 		
skog, café i en grotta, klättervägg.
• Frihamnen – bilfri park. Flytande gångbroar. En
undervattensvärld i en bubbla av tjockt glas.
• Ringön – moderna hus, stor park, torg med affärer
och restaurang, en nedsänkt skräckbiograf.
• Backaplan – visionsbilder från nätet – ett stort mod
ernt inomhuscentrum.
• Gullbergsvass – älvpark, älvbio och ett Campus med
tilltalande byggnader.

• Det gröna och naturliga är viktigt.
• Parker för alla åldrar – som mötesplatser, för fritidsak
tiviteter och idrott.
• Mötesplatser av olika slag utomhus och inomhus–
fritidsgårdar och aktivitetshus, många kaféer.
• Människovänliga bostäder, även för studenter och
hemlösa. Låga trähus. Men också höghus. Nära till
förskola, skola och affärer, köpcentra en bit bort.
• Minska biltrafiken.
• Intressanta broar och tunnlar över och under älven under vattnet skall det hända saker. Götaälvbro med
svängande café.
• Oro för miljöförstöringen – men också hopp (miljö
bilar, Göteborg miljövänligast i Sverige).

Elevernas visioner stämmer till många delar överens
med både vad som kom fram i övriga medborgar-diaogen i Centrala Älvstaden och resultatet av en internationell workshop som hölls sommaren 2011.

44. Från inspelningen av filmen Unga:Älvstaden
45. Utställningen om Unga:Älvstaden i Älvrummet

46. Återkoppling och filmvisning i Älvrummet
47. Återkoppling och filmvisning i Älvrummet

52

53
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Återkoppling till barnen
Återkoppling under tiden och efter processens slut
var för oss en självklarhet. Att i startskedet informera
tydligt att detta handlar om stadsutveckling på lång
sikt och att många idéer inte kan förverkligas. Bloggen
skapades i ett tidigt skede för att eleverna skulle kunna
följa de andras arbeten, vi mailade också ofta till lärarna
med berättelser om processens olika skeden.
I april 2012 återkopplades resultatet av hela medborgardialogen till medborgarna vid ett antal tillfällen.
Alla skolklasserna bjöds in till visning av filmen och
bloggen i Älvrummet – en byggnad vid Lilla bommen
i Göteborg avsedd för information och dialog kring
stadsutvecklingen i centrala Göteborg. Några klasser
fick träffa politiker och representanter från Trafikverket.

48. Älvstaden Vision & strategier
49. Dialog om framtidens Älvstad
50. Ur Älvstaden Vision & strategier
52. Kanaltorget
53. Älvrummet
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Rutiner för fortsatt dialog
med barn och unga
Byggnads-, Fastighets- och Trafiknämnden fattade årsskiftet 2011/2012 beslut om att barnkonsekvensbeskrivningar skall göras i analyser
av planförslag. I verktyget för barnkonsekvensanalys som arbetats fram ingår dialog med barn
och unga. Det finns en stark vilja till detta och
tillgång till olika metoder beroende
på om det är en liten plats nära till
exempel skolan – eller ett stort stadsområde på
längre sikt. Beredskapen finns på Kulturförvaltningen med arkitekturkonsulent och nätverket
för arkitekturpedagoger, men även på andra
förvaltningar.
I projekt Centrala Älvstaden formulerdes en
särskild handling med strategier för medborgardialog när området utvecklas, där ingår dialog
med barn och unga.
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54

Vad har vi lärt oss av
samarbetet
med barnen?
Eftersom vi haft dialog med medborgare av alla
åldrar kring samma frågor och samma område
går det att se att barnen och de unga kanske varit lite mer nyskapande och att de tänkt mer på
människor som har det svårt i vårt samhälle. Vi
har också lärt att man inte bör snäva in uttrycksmedlen för tidigt. Vi ångrar att vi lät dem bygga
pappmodeller redan på den första workshopen.
Troligen hade vi fått visionsförslag i fler olika
tekniker (dataanimationer, text, ljud…) om vi
hållit det mer öppet.
17

med lärarna?
Samarbetet har mestadels varit väldigt positivt,
men det har varit ganska svårt att nå dem på telefon och på mail, svårt att få fram meddelande
av olika slag. Vi bad i ett tidigt skede om PULpapper på alla barnen men lyckades inte
54. Den rödgröna majoriteten skriver på Facebook efter att ha sett filmen “Unga Älvstaden”

få in några förrän alldeles på slutet. Vi ordnade
professionella instruktioner för inläggning av
favoritplatserna på Panoramio, ett nätverktyg,
men det fungerade i princip inte heller. Vi bjöd
in till informationstillfällen men lyckades bara få
några få att komma. Vår tolkning är att lärarna
hade alldeles för mycket att göra och att det inte
gavs tillräckligt utrymme för dem att arbeta med
det här projektet.

Fortsatt arbete
En direkt fortsättning:
Processen kring Kanaltorget
I februari 2012 kom ett uppdrag från kommunstyrelsen till Kulturnämnden att starta en dialog
med barn och unga kring idéer för Kanaltorget,
en plats närmast Älvrummet där ”Göteborgshjulet” stått i ett par år. Området ligger mitt i
det som numera benämns Älvstaden så det var
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55. Illustration av metod och projektupplägg
FÖRBEREDELSE

UPPSTART

LÄR OM OMRÅDET KRING
HEDEN OCH GÖTEBORGS
HISTORIA

IDÉER OCH FÖRSLAG KRING
HEDEN

SAMMANSTÄLLNING

Samla bilder på Heden från olika
årstider väderlekar och tidsepoker.

Barnen och pensionärerna bjuds
in till Stadsmuseet eller
Älvrummet.
Vad gör en stadsplanerare/arkitekt/
designer?
Vad är demokrati?
Göteborgs historia

Genom färdmedel (Buss eller rött
tåg) gör barnen en Landmärkesbingo runt Heden.

Arkitektur-, design- eller filmpedagog, ger barnen verktyg, råd
och tips hur man kan presentera en
idè.

En filmare kommerut till skolorna Festlig tillställning där man bjuder in
och filmar/fotograferar förslagen föräldrar och barn till en presentation av barnens förslag.
Samtligt material sammlas in och Detta sker på ett nämndmöte där
visas på blogg? En film kommer
politiker får ta del av de åsikter och
sedan att klippas ihop?
förslag som projektet kommit fram
till. Där får barnen en tydlig
återkoppling av vad de båda
skolorna har arbetat med.

Vem filmar? Pedagoger, barn eller
Pensionärer?

lämpligt att använda samma metod som för
Unga Älvstaden och även låta Unga:Älvstadens
12 skolklasser delta i detta. Ytterligare fem
klasser från skolor i Centrala Göteborg plus en
separat ungdomsgrupp fick med hjälp av arkitekturpedagoger arbeta med Kanaltorget.
Förbereda moodboards och
landmärkesbingo. Vad är
kostnaden för tåg/buss etc:

Kontakta pensionärer och skolklasser som vill vara med.

Att man samlar in PUL papper och
markerar på skolfoton vilka som
får vara med på bild och film och
vilka som inte får vara med.
Geocatching? Smartfoneskyltar?
Starta blogg etc?
Material om tävlingen?

Filmen från Unga Älvstaden visas

Barnen och pedagogerna för möta
arkitektur-designfilmpedagogerna och lära känna
dem.

De får de veta vad som kommer att
hända under projektet och vilka
faser projektet har.

Barnen får inventera Heden. Vad är
bra och vad är dåligt? Arbeta med
karta, flygfoto moodboard och
symboler.

Dokumentera genom foto eller film
Pensionärer och lärare gör också
övningar och man jämför.
Gocatching på sommaren?

De får se olika exempel på hur man
kan arbeta med stadsutveckling
och hur kan man förklara en bra
idé som man har så att andra
förstår vad man tänker!

Redan sommaren 2012 byggdes en del av det
som barnen föreslagit, en skejtramp, en scen och
sköna ställen att sitta på. Vi kommunicerade ut
detta till eleverna direkt.
Det är bra att visa på flera olika sätt
man kan jobba på så att man inte
styr in dem och begränsar dem.
Det är viktigt att man är ärlig och
förklarar att det kanske inte
kommer att genomföras och att
det tar tid när många är med och
bestämmer.

Materialet om staden repiteras i
skolan

Fortsättning på sikt

I visionen för Älvstaden har strategin för fortsatt dialog formulerats såhär: ”Älvstaden skall
utformas med barns och ungas bästa för ögonen.
Vi behöver arbeta utifrån barnperspektivet och
lyssna till barns tankar och idéer om stadens
utveckling. Barn och unga skall bli tillfrågade i
alla frågor som rör dem. Skolor och pedagogik
kan användas för att ta vara på barnens idéer. På
detta sätt kan även skolornas kompetens stärkas
i ämnen som rör hållbar utveckling och stadsutveckling.”
I rapporten om hela dialogen Centrala Älvstaden ”Dialog om framtidens Älvstad” finns
följande formulering inför framtiden:

Förhållningssätt och kommunikation
Ett öppet samtalsklimat är en grundförutsättning
för dialog. En processledare bör därför sträva efter
att skapa ett tillåtande samtal som lyhört fångar
upp olika ställningstaganden, synpunkter och
idéer.
Det behöver finnas en tydlighet i dialogens förutsättningar och en transparens genom hela proces-

PRESENTATION I NÄMDEN

REFLEKTION

Förslagen jämförs med
arkitekternas förslag.
Barnen kan kommentera
förslagen.

sen. Återkoppling är en viktig del under pågående
process och det är av stor vikt att slutresultatet
görs tillgängligt. Kontinuerliga uppdateringar
bör ges till de som deltar under planerings- och
utbyggnadsprocesser som pågår under längre
tidsperioder.

1 ELLER 2 TILLFÄLLEN?

Viktigt är att barnen ges möjlighet
att utrycka sig på det viset de
kännes sig bekväma med. Digitala
format är därför önskvärt och
fördelaktigt.

Presentationen avslutas med ett
antal frågor till nämden.

Reflektion Vad gick bra
och vad gick dåligt?
Hur arbetar vi vidare?
Hur kan vi utveckla?
Rapport skrivs.

Barn och ungdomars möjligheter att delta i
dialogen behöver ges särskild uppmärksamhet och
deras kunskaper är viktiga när staden planeras
eftersom de har andra erfarenheter av att använda staden än vad vuxna har. Då dialogarbete
genomförs i skolan är det viktigt att tänka på att
barn har skolplikt och därmed inte har möjlighet
att välja bort att delta. Därför är det av stor vikt
att allt som görs skapar mening för involverade
elever, att det relaterar till verkliga behov och att
det kopplas till läroplanen. Lärarna bör involveras
och staden kan användas som klassrum. I dialog
med barn och unga är det extra viktigt att vara
ute och känna, lyssna och lukta på staden. Barn
och unga kan behöva hjälp att sätta ord på det
som finns runtomkring dem. Avsaknad av vissa
ord kan göra det svårare att formulera tankar och
idéer vilket ställer krav på stor noggrannhet med
introduktionsfasen i dialogprocesser med barn.

Reflektioner/intervjuer
Vi har prövat dialog med barn och unga i ett
mycket tidigt skede i stadsutvecklingsprocessen.
Vi har fått uppfinna nya metoder och trampa
upp nya stigar och det har emellanåt varit nästan
oöverkomligt. Om vi hade fått börja från början
idag så hade vi haft mycket längre planeringstid
och involverat lärarna i ett tidigare skede. Vi
hade lagt mer möda på att dokumentera och
fotografera de olika skedena och att tidigt få in
PUL-papper för alla barnen.
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Vi anser att en ”verktygslåda” med olika metoder för dialog med barn och ungdomar i fysisk
planering i olika typer av processer och på olika
nivåer i planeringen behöver utvecklas. Erfarenheter från olika dialogprocesser behöver utvärderas och spridas.
Trafikverkets projekt är ett viktigt steg i rätt riktning.

Bakgrund till deltagandet i Trafikverkets projekt – varför ville
vi vara med?
Barnperspektivet i Göteborgs Stad
Barnperspektivet har fått särskild tyngd i Göteborgs Stads budget. Där framgår att barnperspektivet skall tillgodoses inom hela planområd-en i högre utsträckning och tidigt arbetas
in i planprocessen. Otraditionella vägar och
metoder skall prövas och beslut i samhällsplaneringen ska värderas utifrån barnkonsekvensanalyser och -utvärderingar.
Ur majoritetens budget 2011:
”All stadsplanering och byggnation ska utgå från
ett barnperspektiv.”
”Planeringsarbetet ska utvecklas mot en mer
inkluderande process där barn och unga får inflytande över hur deras stad utformas.”

19

Inom Göteborgs Stads verksamheter arbetas det
på flera håll med frågor med direkt eller indirekt
koppling till ett barnperspektiv inom samhällsbyggnadsområdet.
Genom intentionen i budgetskrivningen och genom att utveckla och samordna det arbete som

pågår inom staden kan Göteborgs stad hävda en
profil som föregångare inom området.
I Byggnadsnämndens, Fastighetsnämndens och
Trafiknämndens Mål och inriktning för budget
2012 kan man läsa: ”Vår vision är ett hållbart och
solidariskt Göteborg. Detta ska ses i tre dimensioner – den ekologiska, den ekonomiska och den
sociala. Dessa dimensioner är ömsesidigt beroende av varandra och ska beaktas i all stads- och
trafikplanering. Sociala konsekvens- analyser av
förslag ska utvecklas. Därtill ska även ett barnperspektiv prägla utvecklingen av staden och
säkerställas i konsekvensanalyser av förslag.
Alla göteborgares möjlighet till inflytande ska
stärkas.”

Göteborg tidigt ute
År 2002 anställde Kulturförvaltningen i Göteborg
Sveriges första arkitekturkonsulent med uppdrag att
främja arbetet med arkitektur och stadsbyggnadsfrågor
i skolan och att vara en bro mellan barnen och beslutsfattarna. Efter det har ett stort antal projekt genomförts
i skolorna med hjälp av arkitekturpedagoger. Det har
rört sig om alltifrån utformandet av detaljer i den
direkta närmiljön till stora stadsbyggnadsprojekt. En
skrift finns om en del av dessa processer: Barns rätt
till staden – om arkitekturpedagogik som demokratisk
metod i Göteborg (Mie Svennberg och Mania Teimouri (red) Göteborgs Stad och Movium 2010).
Ett av projekten var Dialog Södra Älvstranden/Skeppsbron som startade 2005. Där deltog skolbarn i en stor
visionsprocess för ett viktigt centralt stadsområde intill
Göta Älv.
Efter processen höjdes en del kritiska röster. En
erfarenhet som gjordes då var hur viktigt det var att
återkoppla till dem som engagerat sig.
Våren 2012 ställdes detaljplaneförslaget för Skepps-

56. Barnkonsekvensanalys
57. Cityvarvet - Fotograf Thomas Larsson

bron ut. Det hade då gått sju år sedan dialogen pågick.
Många av barnens tankar och idéer har tagits tillvara i
förslaget, men mycket tid har gått förlorad och det kan
vara svårt att så långt efter kommunicera resultatet till
barnen.

Nätverket “Barn och unga i
fysisk planering inom Göteborgs Stad”
Anledningen till att Tryggare och Mänskligare
Göteborg ansökte om att få vara med i pilotprojektet hos Trafikverket var dels att vi vill
finnas med där frågor kring barns och ungas
delaktighet diskuteras och utvecklas och dels att
vi tyckte att vi har viktiga erfarenheter att bidra
med. Vi hade också under några års tid byggt
upp ett nätverk ”Barn och unga i fysisk planering inom Göteborgs Stad”.
I nätverket ingår i dagsläget tjänstemän från
16 förvaltningarna i staden som arbetar med
frågor kring barn och unga och fysisk planering.
Nätverket träffas regelbundet, ungefär en gång
i månaden. Arbetet hittills har resulterat i ett
antal konferenser, seminarier och andra aktiviteter, erfarenhetsutbyte, rapportering från förvaltningars aktiviteter samt omvärldsbevakning och
arbete med modellen för barnkonsekvensanalys.
Nätverket fungerar numera som ett forum för
samverkan kring metodfrågor om hur barnperspektivet inom våra olika ansvarsområden ska
kunna uppnås. Nätverket har en projektledare
från stadsbyggnadskontoret.
Representanter från nätverket har deltagit i en
arbetsgrupp som har arbetat med att utveckla
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de tre gemensamma verktygen för en digital
kunskapsbas för social hållbarhet, barnkonsekvensanalys och socialkonsekvensanalys.
Nätverkets uppdrag har bland annat resulterat
i att en modell för barnkonsekvensanalys BKA,
barn och unga i fokus 1.0 har tagits fram. Detta
arbete sprids nu i samtliga förvaltningar och
modellen har börjat tillämpas vid till exempel
underlag för beslut i nämnder.
Nätverket fortsätter att utveckla former för samverkan och följa upp och utveckla modellen för
barnkonsekvensanalys för förändringsprocesser
inom fysisk miljö i Göteborgs Stad.
Göteborgs Stad är medlem i det europeiska nätverket Cities for Children och ingår i en arbetsgrupp kring boendefrågor. Våren 2012 träffades
arbetsgruppen i Göteborg.
På sikt finns också önskemål om strategier
för att få in samhällsplanering i den ordinarie
undervisningen i skolan och att använda staden
som det fantastiska klassrum den faktiskt är.
Hur kan den erfarenhet som finns i skolan
komma samhällsplaneringen tillgodo?
Hur kan samhällsplanerare bistå lärare /
pedagoger att hjälpa eleverna att utveckla medborgarskapet?

BKA –
Barnkonsekvensanalys
Information finns under rubriken “social hållbarhet och barnperspektiv” på: www.goteborg.se
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“ Det är vi som skall bo i
den här staden ”
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CITAT
“Också gillar jag inte bilvägarna”
“Vi har ju så mycket vatten i Göteborg.Vi borde använda det vattnet”
“Vi vill ju inte att det skall
bli en skräphög”
“Det är roligt att veta att de
hemlösa har ett hem. Och inte
frysa ute och så..”

“Det kommer att finnas ett kompishus”

VISIONER
& FÖRSLAG
UNGA:ÄLVSTADEN
2012
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Bostäder i Frihamnen
Bräckeskolan Åk 3

Vi vill ha bostäder i Frihamnen med butiker och
kaféer nära vattnet.

Flytande idrottsanläggning vid

Bananpiren

Bräckeskolan Åk 3
Vi vill skapa en flytande idrottsanläggning utanför
Bananpiren och Frihamnen. På så vis skapar man
aktivitet där. Man skall kunna utöva olika idrotter
på planen. Den kommer att röra sig och det är lite
det som är poängen. Alla skall kunna vara med och
spela, även de som normalt inte brukar vara så bra på
bollsport!

Ridhus på Ramberget
Bräckeskolan Åk 3

Vi vill ha en flytande golfanläggning utanför
nuvarande golfanläggning på Norra Älvstranden.
Snart byggs det fler bostäder där och vill få dit mer
liv och aktivitet.

Flytande Golfanläggning
Bräckeskolan Åk 3

Vi vill ha en flytande golfanläggning utanför
nuvarande golfanläggning på Norra Älvstranden.
Snart byggs det fler bostäder där och vill få dit mer
liv och aktivitet.

Det kuliga vattenpalatset
Bräckeskolan Åk 3

Vi har gjort ett vattenpalats med massor av
roliga grejer.
Vi har byggt en laserdom, där man kan skjuta
med vattenpistoler och följa en hinderbana.
Utanför finns en jättestor bassäng . I bassängen
finns det en rutschkana som är
genomskinlig med prydnader och massor av
badleksaker.Det finns en vågmaskin i
bassängen och en tunnel för att komma dit.
Där finns en rund bomb som man kan trycka
på. Då börjar det blixtra och regna. Där finns
också en bubbelpool med färger i som lyser
i hela poolen. Hopptornet är i tre våningar
Vi har också målat och klistrat bilder på saker
som hör till vattenpalatset.
T ex sjön med en bro som man kan hoppa
ifrån, när man vill bada med delfinerna eller
slottet med utsiktsplats och babypool eller linbanan över bassängen för att komma upp på
berget eller upp till en rutschkana.
Vi har skrivit en dikt och en sång.
På det kuliga vattenpalatset samlas folk i samhället som vill bada och ha det kul

Hunddagis på Ramberget
Bräckeskolan Åk 3

Vi föreslår ett hunddagis på Ramberget. Där
kan stressade mattar och hussar få avlastning
och man kan komma dit och ta hand om
hundarna.

Bowlingbana i Gasklockan
Bräckeskolan Åk 3

Idag står Gasklockan öde. Där vill vi att man
bygger en bowlinghall!

Park med linbana på Ramberget
Bräckeskolan Åk 3

Vi har tänkt att det ska vara en linbana från Ramberget till ett jättestort låtsasträd.
Trädet ska ha lampor som lyser i olika färger. En hiss
går upp i trädet. När man åker i linbanan ska man se
en jättestor blomma nedanför som är gjord av massor
av små blommor. Från Ramberget går det också en
rutschkana ner. Nedanför berget finns det ett cafe´
i en grotta.Det finns en skog vid Ramberget med en
hinder bana. Där finns också gårdar med djur,
en liten sjö med en strand, en å med en bro, en liten
kulle med fin utsikt och gångar. Bakom berget finns
det en klättervägg och ett långt rep till toppen för att
kunna dra sig upp.

Tunnel under älven
Bräckeskolan Åk 3

Vår tunnel ska gå under älven mellan Science Park
och ena Stena Line båten. I samma tunnelrör ska det
finnas plats för både tunnelbanan och en gångbana.
När man åker tunnelbanan finns det en hållplats
under älven där det finns ett cafe´.
Det finns fönster ut i tunnelröret så att man kan se
under vattnet. De svarta husen är stationer. Där kan
man gå ner till tunnelbanan. I de andra husen bor det
människor.
Högst uppe i Eriksbergskranen finns det en restaurang .Det finns en hiss upp till restaurangen.

Zoo på Ramberget
Bräckeskolan Åk 3

Vi vill ha ett zoo på ramberget. Där kan man handla
olika foder,hö,spån och mat till djuren. Man kan
givetvis också köpa djur där!

Element Jord
Brännöskolan Åk 3

Det här är elementet jord. Vi har byggt fyra tunnlar
under jorden som möter varandra. I tunnlarna kan
man leka och krypa runt. Det finns också kikhål som
man kan titta upp ur tunnlarna med. Ovanför tunnlarna finns det gräs och blommor

Element vatten
Brännöskolan Åk 3

Vi har byggt en vattenlek och en simbassäng som vi
vill ha i parken med de fyra elementen.

Elements of fire
Brännöskolan Åk 3

Vi har arbetat med eld. Vi har gjort en grillplats, där
finns det en kiosk där man köper rå mat t.ex. Marsmallows, korv och hamburgare. Sedan kan man grilla
det själv. Kiosken är röd och orange.

Air flying element
Brännöskolan Åk 3

Vi vill ha “Body flying” i Gasklockan. Längst upp vill
vi bygga ett inglasat rum. Där får man en fantastisk
utsikt över Göteborg och man kan också titta ner på
skateparken som vi vill bygga nedanför.

Motionshuset

Brännöskolan Åk 3

Vi har gjort ett motionshus där man kan spela
och utöva: Fotboll, handboll, judo, karate, Amerikansk fotboll, baseball, ishockey,
innebandy, löpning, och rugby. Efter det kan man ta
sig ett dopp i den härliga poolen.

Aktivitetshus

Gärdsmossesklan Åk3
Vi tycker att man skall bygga ett aktivitetshus, med
trädgård, bio, spa, gym, bad och rum där man kan
umgås och hänga.

Belyst fotbollsplan
Gärdsmossesklan Åk3

Vi tycker att det är viktigt med fler idrottsanläggningar I Göteborg. Man bör vara noga med belysningen,
så att man också kan idrotta på kvällen.

Biografer och museer
Gärdsmossesklan Åk3

Vi vill ha fler biografer och museer i Göteborg!

Djurpark

Gärdsmossesklan Åk3
Vi vill ha en djurpark i Göteborg med många olika
djur. Där skall finnas en kiosk och ett Café.

Soffor i Nordstan
Gärdsmossesklan Åk3

Vi vill ha soffor i stället för bänkar i Nordstan. Det är
bekvämare och skönare för ryggen. Vi vill att det skall
finnas många soffor, så att man kan slå sig ner där när
man väntar eller bara sitter ner och pratar. Utomhus
borde man också göra mer bekväma sittmöbler.

En plats för hemlösa & ett
spelhus
Gårdstensskolan Åk 8

Vi vill göra ett hotell och en plats för hemlösa där de
kan njuta av livet. Det kan finnas ett spa för dem Vi
vill också att det skall finnas ett stort spelhus i Göteborg – Ett för de yngre och ett för de äldre.

Älvbiografen

Gårdstensskolan Åk 8
Vår biograf är ett komplement till Bergakungen, där
man ska kunna göra annat än att bara titta på film.
Biografen består av tre byggnader som sitter ihop.
Byggnaderna är röda och rymmer sammanlagt 10
rum. I huvud-byggnaden i mitten finns entrén. Innanför entrén görs det reklam för nya filmer som ska
komma ut. Ovanför entrén på andra våningen ligger
en restaurang. På framsidan finns ett stort långt fönster där man har fin utsikt. På baksidan av huvudbyggnaden finns en stor balkong där man kan sitta och
titta ut på båtarna i älven samtidigt som man äter.
Balkongen är en förlängning av själva restaurangen
som är öppen på sommarhalvåret.
På båda sidor om huvudbyggnaden finns en mindre
byggnad i två våningar. Den vänstra byggnaden har 3
rum på varje våning. Ett av rummen på nedervåningen är en biosalong som bara visar filmer för barn.
Där finns också ett bibliotek där man kan läsa böcker
men också låna och köpa. Den högra byggnaden
har 2 rum på nedre våningen och 3 rum på andra
våningen. I ett av rummen finns en salong för alla
Mangaälskare, där de kan se på film, köpa böcker,
seriemagasin och prylar.

Älvcaféet

Gårdstensskolan Åk 8
Vårt café heter Älvcaféet efter som det ligger vid
älven. Det är brunmålat och med bilder på kakor. Det
är ett café med lyxiga soffor, bord och stolar. Det ska
vara mysiga lampor som lyser upp på kvällarna. Man
kan sitta både inne och ute. På insidan hänger det
tavlor med kakor överallt. Golvet är av trä och mellanbrunt. Det ska finnas en matta vid ingången. Mitt i
caféet finns en chokladfontän och runt den ligger det
frukter. Det ska också finnas blommor. I caféet ska
man kunna köpa bakelser, choklad, tårtor, pannkakor, våfflor, kakor och pajer. Det ska också finnas
olika sorters glass. Att dricka ska finnas olika varma
drycker, kalla drycker, läsk, saft och milkshake. Alla
gäster ska också ha tillgång till Wi-fi, så att man kan
sitta och jobba på caféet eller göra vad man vill.

Älvparken

Gårdstensskolan Åk 8
Vi menar att det behöver anläggas en park i det området som ska projekteras öster om den nuvarande
Göta älvbron. Grönområden blir allt viktigare i de
större städerna, dels för att trafiken medför dålig
luft, men också för att stressade människor behöver
koppla av från storstadslarmet. Vår park ska ligga
på Marieholmsidan av älven där Säveån rinner ut i
Göta Älv. Parken behöver inte vara stor, vi bedömer
att 400×400 meter kan räcka. I parken ska finnas
möjligheter till både aktivitet och avkoppling. Ett café
ligger helt nära Säveån. På baksida skall det finnas
möjlighet att hyra roddbåtar, som kan bli ett romantiskt nöje för förälskade par. Anlagda dammar där
man kan köra med radiostyrda båtar och på vintern
kan man åka skridskor på isen där. Några tennisbanor ska finnas i parken, där vem som helst kan
spela genom att boka tid i caféet. En mindre lekplats
där trötta föräldrar kan lämna sina barn att leka av
sig. Längs parkens norra sida vid strandkanten av
Göta älv ska det finnas utrymme och möjlighet för de
som vill pröva fiskelyckan. Parken kommer att hållas
ren och snygg av anställd personal.

Campus Marieholm
Gårdstensskolan Åk 8

Byggnaden är ett campus för studenter, som kommer hit från andra länder för att studera. I den stora
byggnaden finns arbetsrum där studenterna kan
göra sina läxor och studera i lugn och ro. I samma
byggnad finns också fritidsaktivitet för studenterna
så att de kan roa sig på sin fritid. I byggnaden ska det
finnas en servering, men också kök med spisar och
mikrovågsugnar så att de kan laga sin mat själva.
Från huvudbyggnadens baksida leder en inglasad bro
över till en mindre byggnad där studenterna har sina
sovrum.
Campuset ska ligga vid Gasklockan och ha utsikt
över älven.

The Flying Dutchman –
Den Hängande Restaurangen
Gårdstensskolan Åk 8

Vår restaurang The Flying Dutchman, ska heta så
dels för att den ska ”hänga” under den nya Göta
älvbron, men också som en hyllning till holländarna
som byggde staden på 1600-talet. Den ska ligga på
Marieholmsidan av älven. Från kajen åker man hiss
upp till restaurangen, men man kan också ta trappor
ner till restaurangen uppe ifrån själva bron. Restaurangen sträcker sig ut över vattnet ca 100 meter
och den fasad som är vänd mot öster är nästan helt
byggd av glas. Utsikten är med andra ord en del av
upplevelsen. Tanken är att restauranggästerna får
uppleva broöppningarna samtidigt som de sitter
och äter. Bron öppnar sig sakta i sidled (inte som nu
i höjdled) och restaurangen som är en del av själva
bron svänger med och gästerna kan se båtarna fara
förbi på helt nära håll. Det kommer att bli ett ovanligt
och unikt landmärke, som kommer att locka turister
till Göteborg.
Restaurangens meny kommer att locka sina gäster
med havets läckerheter, som räkor, kräftor, hummer
och den fisk som fångas i vattnet utanför Göteborg.
I restaurangen ska finnas en bar med fullständiga
rättigheter och det ska också finnas en liten scen, där
enskilda artister eller mindre grupper kan underhålla
restaurangens gäster. Restaurangen kommer att vara
öppen till sent på natten.

GameHouse

Gårdstensskolan Åk 8
Game House består av två byggnader i tre våningar
som ligger mitt emot varandra. Det finns en välvd
inglasad bro som förbinder de båda byggnaderna.
På taket på var och en av byggnaderna ligger en
sporthall med ett kupolformat tak av panoramaglas.
Innanför Game House väggar kan man bland annat
roa sig med att spela PS3, Xbox och Wii, liksom
att pröva sin skicklighet i bil- och MC-simulatorer.
Man ska kunna spela pingis, eller ta en fika i caféet. I
caféet ska man kunna köpa godsaker (chips, ostbågar,
choklad, läsk osv). Det ska finnas speciella rum för
bara tjejer eller bara killar, men också rum där man
kan träffas tillsammans. En del rum skall vara helt
mörka och upplysta bara av blinkande olikfärgade
lampor. Färgerna ska vara coola och passa ungdomar. I Game House skall det finnas läxhjälp för alla
som behöver det. Flera rum används för att ha fira
födelsedagar i. I en stor salong finns en stor 3Dskärm som visar de senaste filmerna. Personalen ska
vara vänlig och vara från 20 år och uppåt. Priserna
kommer att vara så låga som möjligt eftersom det
vänder sig främst till ungdomar.
När Game House står färdigbyggt kommer det
att locka till sig många människor. Små som stora
och turister som kommer på besök till Göteborg.
Kriminaliteten kommer att minska när ungdomar
får något roligt att göra. Till skillnad från många
ungdomsgårdar kommer det att vara öppet varje dag.
De kan komma hit och spela spel och ha roligt med
sina vänner. Man kan komma hit och lära känna nya
människor, något som de flesta gillar att göra. Game
House kan fungera som en fritidsgård för alla. Ungdomar som behöver extrahjälp med skolarbetet kan
också komma hit.

Happy House

Gårdstensskolan Åk 8
Happy House skall ligga mellan Centralstationen och
Tingstadstunneln. Det är ett hus i många våningar
där det finns en massa olika saker för ungdomar att
göra. Åldersgränsen skall vara 13 år. Det ska finnas
vakter där så att alla kan känna sig trygga. På taket
skall det finnas en konstgräsplan för fotboll och
stora TV-skärmar där man kan titta på matcher
från Champions League, La liga, Serie A och Premier League. Under den på översta våningen finns
spelhallar för Playstation, X-box och Wii och där
anordnas turneringar med priser. Det finns också
simulatorer för MC och bilar. En våning ner ligger 4
dansstudios med stora speglar på väggarna, där man
kan träna och lära sig olika typer av dans. Längre ner
i byggnaden finns affärer som vänder sig till ungdomar, som H&M, Stadium, Gamestop och andra.
På botten finns ett kafé som varje vecka bjuder på
Gofika (smakprov). Där finns också en röd matta för
kändisar som kommer på besök. Utanför den stora
byggnaden finns en Drive-in-BIO för de senaste
musikvideofilmerna, men även vanliga filmer. Det
finns också ett grönområde med en jättestor pool där
alla kan bada gratis.
I Happy House ska ungdomar kunna få jobba och då
kan de få göra saker gratis i huset. Vi tror att turister
från hela världen kommer att lockas till Göteborg
om det finns ett sådant hus för ungdomar. Det ska
vara en plats för alla, till och med statsministern kan
komma dit och hålla tal..

Hotell Göteborg
Gårdstensskolan Åk 8

Vårt fem-stjärniga hotell är byggt helt i glas, har tio
våningar och skall vara ett av Göteborgs finaste och
bästa hotell och det vill välkomna turister från alla
världens länder. Högst uppe på taket finns en stor
bubbelpool för vuxna och därunder finns gym och
möjligheter att få massage. Hotellet rymmer också
ett par restauranger och en mindre biosalong där
gästerna har möjlighet att se de senaste filmerna.
Längre ner i hotellet finns ett casino. I anslutning till
det finns spelrum där barn och ungdomar kan ha roligt med TV-spel, pingisbord, air-hockey, biljard och
annat. På markplanet utanför hotellet finns en stor
lekplats och en pool för barn och för de modigaste
leder en hög rutschkana ner i den.

Sälfontänerna

Gårdstensskolan Åk 8
Sälfontänerna är de enda i sitt slag, ett spännande nytt landmärke i Göteborgs hamn. 4
Gråsälar, två på Marieholmsidan och två på
Ringön, i skala 4:1, som sprutar bågar av vatten
över hela älven. Sälarna är formgivna av den
berömde konstnären Akram von Khalil och är
en hyllning till den bohuslänska skär-gårdens
natur- och djurliv. Den modernaste tekniken
styr fontänernas strålar med kraft och precision. Bortanför sälarna står tre pelar-fontäner
på båda sidor älven. De sprutar vatten i olika
tidsintervaller efter varandra och med olika
tryck, når den ena vattenstrålen högre än den
andra. På kvällar under högsäsong förstärks
synupplevelsen av ett ljusspel där de olika vattentrycken kopplas till olika färger i färgskalan.
Strålkastare är monterade i pelar-fontänernas
munstycken. Denna ”fontänpark” är också
en presentation av den miljövänliga teknik
som utvecklas i Göteborg då all energi som
krävs för att hålla fontänerna igång drivs av ett
intilliggande vindkraftverk. I vårt förslag kan
man vid byggandet av ytterligare ett vindkraftverk, hålla sälar och pelare isfria med hjälp av
värmepumpar samt med ett filtreringssystem
rena vattnet för att få bättre effekt på ljusspelet.
Vi tror att det här skulle kunna bli en turistattraktion värdig en hamnstad som Göteborg.

Skräckbiografen på Ringön
Gårdstensskolan Åk 8

Vårt förslag är en skräckfilmsbiograf som visar
film i 3D på en cylinderformad duk (så att
biobesökarna inte kommer undan). Den ska
ligga på Ringön och det är viktigt att delar av
de gamla industrilokalerna och andra byggnader finns kvar eller att man börjar riva dem, men
inte helt. Tanken med detta är att besökarna
ska få skräckkänslan redan innan man kommer in på biografen. Biografen ligger delvis
nedsänkt i vattnet i en cylinderformad betongkropp. Själva biosalongen är alltså helt rund
och fåtöljerna är snurrbara eftersom det händer
saker i ljud och bild från alla håll. Kassorna och
kioskerna där man kan köpa allt man behöver

för filmen ligger i markplanet. Innan filmen börjar
leder trappor och hissar ner till filmföreställningen.
Vi tror att en unik biograf som den här kan locka
många turister till Göteborg.

Backaplan

Glöstorpsskolan Åk 8
Vi har valt att skriva om Backaplan för att det är ett
ställe vi ofta åker till, för att shoppa. Men det är ingen
perfekt plats att vara på, och detta vill vi ändra genom
att ge förslag. I detta arbete ska vi skriva om vad som
bör ändras på Backaplan, hur detta kan ändras och
varför vi vill ändra på detta. Vi tycker att Backaplan
är ett ställe som ligger på en bra plats, detta är en
fördel men det finns också nackdelar. Det finns saker
vi vill ändra på, som t.ex. alla affärer ska vara inomhus som ett stort köpcenter för att det blir lättare att
gå till affärer men i detta fall när alla affärer ligger
långt ifrån varandra så får man gå långt. Det borde
vara mer affärer som säljer kläder som kommer från
utomlands och affärer som säljer fest, bröllop och
bal klänningar eller skor. Det ska finnas mer restauranger eller caféer som är medelklassiga så att alla
kan ha råd med att gå dit. Vi tycker att Backaplan ska
ha längre öppettider. Detta vill vi för att Backaplan
inte har ett fint utseende, det blir jobbigt på vintern
då man blir tvungen att gå ut när det är kallt, därför
skulle det bli bättre om det skulle vara inomhus. Medelklassiga restauranger och caféer vill vi ha för att
det finns människor som inte har råd att äta ute, som
ungdomar som går i skolan, arbetslösa människor.
Anledningen till att vi vill ha längre öppettider är att
dem stänger den för tidigt ibland hinner man inte gå
dit speciellt på helgdagarna då dem stänger klockan
17:00 på lördag och 16:00 på söndag.

Ringön

Glöstorpsskolan Åk 8
Vi vill förbättra Ringön, för det är en ganska tråkig
plats med massor av gamla fabriker och båthamnar.
Vi vill att det ska byggas nya moderna hus och lägenheter. Vi skulle vilja ha en jättestor park där det finns
joggingspår, skatepark, swimmingpool, gym som är
både utomhus och inomhus och hopptorn som står
vid havet.
Vi vill även ha ett torg med olika affärer, resturanger
och en biosalong. Man ska även bygga dit ett stort
casino/hotel.

Tuve torg

Glöstorpsskolan Åk 8
Vi vill ha ett trevligare Tuve Torg med Food-center.

Bilfri plats

Gustaviskolan Åk 2
Vi som bor i mitt i stan tycker att det är för mycket
bilar överallt. Därför vill vi att det ska finnas en bilfri
plats. Det är bra för miljön och för oss barn som kan
leka utan en massa bilar runt omkring. Vi vill ha fler
träd och buskar runt omkring där vi bor.

Trappan

Gustaviskolan Åk 2
När vi pratade med folk på stan var det många som
nämnde olika trappor som sina favoritplatser. Vi byggde därför en trappa. Det skall vara en mysig trappa
som Lejontrappan, fast renare. Man ska kunna sitta
där på sommaren. Där kan man träffas och fika. Alla
ska kunna vara där. Vi tycker att det ska finnas en
kiosk, toaletter och mycket fina växter runt omkring.

Parken

Gustaviskolan Åk 2
Det finns för få parker i staden. Vi tycker att det
skulle finnas fler parker med lek och mycket att göra
för barn. Det skulle exempelvis kunna finnas en
trädkoja, gungor, en liten simbassäng och fina platser
att sitta på.

Frihamnen

Noleredsskolan Åk 4
Vi föreslår en aktivitetspark, idrottsanlägning, restaurang och bostadsområde i Frihamnen

Park med idrottsanläggning,
datorrum och fri uppkoppling
Noleredsskolan Åk 4

Vi föreslår en park med LAN-uppkoppling och
Tv-spel. Det skall finnas sitt- och lekmöjligheter,
grönska, en idrottsanläggning och en Kiosk.

Bostäder, båthållplats och fritidsaktiviteter i Frihamnen
Noleredsskolan Åk 4

Vi tycker att man bör förändra Frihamnen. Där
tycker vi att det skall finnas bostäder, butiker, parker,
idrottsanläggningar och en båthållplats, så att man
lätt kan ta sig dit.

Central park och mötesplats
Noleredsskolan Åk 4

Vi vill ha en stor park i city. Den skall ligga i höjd
med Lilla bommen. Där skall finnas både låga och
höga bostadshus. Vi föreslår ängar, idrottsanläggningar, stadsnära odling, och parker med dammar och
sjöar.

Bostäder nära vattnet
Noleredsskolan Åk 4

Vi föreslår fler bostäder nära vattnet.

Generationsöverskridande mötesplats i Frihamnen
Noleredsskolan Åk 4

Vi vill ha bostadsområden nära vattnet med mycket
grönska. Bostäderna skall ligga nära till skolan och
det skall finnas en kiosk och kyrka. Där skall finnas
en ö med en åldersöverskridande mötesplats. Där
finns en park, kompishus, kiosk, lekplats, damm och
badplats.

Bostadsområde och idrottsanläggningar i Frihamnen
Noleredsskolan Åk 4

Vi har valt att arbeta med Frihamnen. Där vill vi att
det skall finnas både höghus och radhusområden. De
som bor där måste ha parkeringar och någonstans att
handla. Utanför Frihamnen vill vi anlägga en flytande
idrottsanläggning.

Park med plats för scen och idrott
Noleredsskolan Åk 4

Vi vill skapa en park där man kan utöva fritidsaktiviteter och koppla av. Där skall bland annat finnas en
damm, scen och hoppborg.

Undervattenspark
Noleredsskolan Åk 4

Vi föreslår en undervattenspark. Där skal finnas sittmöjligheter, en pool, kiosk och växtlighet

Lilla Venedig

Nya Varvets skola Åk 4
Tidigare har det funnits fler kanaler inne i centrala
Göteborg. Nu är de igengrävda och de vill vi öppna
upp. Det skall finnas båtar inne i stan och fler parker,
där man också skall kunna grilla. Vi vill att Göteborg
blir som ett Lilla Venedig!

Park med lekaktiviteter
Nya Varvets skola Åk 4

Vi vill ha en park , med klätterställningar, grillplats
och gungor

Bostadsområde med grönområde
och fritidsaktiviteter i Frihamnen
Tynneredsskolan Åk 8

Vi har valt att arbeta med området kring frihamnen.
När vi studerade flygfotot och jämförde Frihamnen
med områdena runtikring, upplevde vi att detta område som väldigt grått och tråkigt. Vi tänker oss låga
bostadsområden med takterrasser. Vi vill också ha en
park, med idrottsplaner och möjligheter att fika.

Bostäder nära vattnet
Tynneredsskolan Åk 8

Vi föreslår bostäder vid vattnet med tunnlar, belysning och grönska

Nya Göta älvbron
Tynneredsskolan Åk 8

Detta är ett förslag på den nya Göta älvbron. Man separerar bilister och trafikanter, så att man kan gå och
cykla tryggt. Vi vill också att man tänker på att det
skall vara ett bra klimat året om och föreslår därför
en glastunnel för gång och cykeltrafikanter.

Gröna bron
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Tynneredsskolan Åk 8
Detta är ett förslag på den nya gröna Göta älvbron.
Där skall finnas bra kollektivtrafik och platser att fika
och vila på. Man skall också lätt kunna gå eller cykla
över bron utan att störas av trafiken.

TACK TILL!
Nya Varvets skola, klass 3G
Gärdsmosseskolan, 5B & 5G
Tynneredsskolan, klass 8B
Hammarkullsskolan, klass 8A & 8B
Bräckeskolan, klass 3B
Brännö Skola, klass 3 & 4
Gårdstensskolan, klass 8A & 8B
Noleredsskolan, klass 4B
Gustaviskolan, Nyckelpigan, klass 2
Glöstorpsskolan, klass 8B
Med Lärare

Slutrapport deltagande i Trafikverkets projekt Barn och unga i
samhällsplaneringen, Säkra Skolvägar i Hällefors kommun
Bakgrund till deltagandet – varför ville vi vara med?
Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Delaktighet och inflytande är ett av
folkhälsopolitikens målområden. ”Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen

har ett starkt samband med hälsa. Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna
livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet. I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla
människor lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till delaktighet och
inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. För
att nå det övergripande nationella folkhälsomålet ska särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten
till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt vid barns, ungdomars och
äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället”. (Källa www.fhi.se).

Visionen för området delaktighet och inflytande i folkhälsoplanen för Örebro län är att ”Alla
invånare i Örebro län känner delaktighet i samhället och har inflytande över sin livssituation”.
Ett av länsmålen är att barns och ungdomars delaktighet och inflytande på frågor som berör
deras liv och livsmiljö ska öka. Ett annat är att Örebro län ska vara ett barnvänligt län som
följer FN:s konvention om barnets rättigheter.
I det folkhälsoavtal som slutits mellan Hällefors kommun och Örebro läns landsting om
samverkan i det lokala folkhälsoarbetet åtar sig kommunen att aktivt använda
samhällsplanering och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen
och motverka barnfattigdom samt att prioritera insatser för att främja barns och ungdomars
livsvillkor och levnadsvanor. Ett prioriterat samverkansområde är allas delaktighet och
inflytande.
Under perioden 2007 – 2011 deltog Hällefors kommun i SKL:s (Sveriges kommuner och
landsting) nätverk Ungdomsdialog. Målen med nätverket var att utveckla kommuners och
landstings system och metoder för ungdomars delaktighet och inflytande samt att utveckla
former av delaktighet för ungdomar där dialogen och resultat från dessa på ett systematiskt
sätt ingår som en naturlig del i styr- och beslutprocesser.
Under arbetet med att utveckla ungdomsdialogen i Hällefors kommun lyftes den nya
skolorganisationen, Skola 2010, som ett prioriterat område. Skola 2010 innebar att
grundskoleverksamheten i kommunen koncentrerades till två skolor, Klockarhagsskolan i
Hällefors samt Grythyttans skola i Grythyttan. Två grundskolor (skolår F-5), Snäckeskolan
och Kronhagsskolan lades ner. Under de politiska diskussionerna i samband med beslutet
om Skola 2010 hade barnens nya skolvägar och trafiksäkerheten på dessa diskuterats. När
så möjligheten gavs att ansöka om deltagande i Trafikverkets projekt om Barns och ungas
delaktighet i samhällsplaneringen var frågan om att undersöka barns och ungdomars syn på
skolvägarna och utemiljön i Hällefors och Grythyttan inom ramen för detta projekt given.

Projektets syfte och uppläggning
Syftet med projekt Säkra skolvägar har varit att i samverkan med barn och unga undersöka
vilka skolvägar de i praktiken använder sig av och vilka områden i samhället som man vistas
i före och efter skoltid samt att identifiera metoder som kan användas för att involvera barn
och unga i trafik och samhällsplaneringsarbetet som sedan kontinuerligt kan användas.
Målet för projektet har varit att genom dialog med barn och unga utveckla säkra skolvägar för
grundskoleeleverna i Hällefors kommun.
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Projektets målgrupp har varit elever vid skolorna i Hällefors och Grythyttans skola, lärare och
annan skolpersonal samt föräldrar.
Arbetet har drivits av en projektgrupp bestående av representanter från Hällefors kommuns
bildningsförvaltning, folkhälsoteamet i norra Örebro län, Bergslagens miljö- och
byggförvaltning (BMB) samt Bergslagens kommunalteknik (BKT). Politiskt ansvarig nämnd är
bildningsnämnden i Hällefors kommun.

Projektets genomförande
Barn-GIS
Undersökningen av elevers syn på skolvägar och utomhusmiljö har genomförts med stöd av
ett digitalt verktyg, Barn-GIS, bland elever och personal i skolår 3 i Snäcke- och
Kronhagsskolan, skolår 6 och 9 i Klockarhagsskolan samt elever och personal i skolår 3,4
och 5 i Grythyttans skola under perioden 19 september – 17 oktober 2011.
Barn-GIS är ett verktyg som tagits fram av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU,
och har använts på olika skolor runt om i landet. (Läs mer om Barn-GIS på följande länk:
http://barngis.slu.se/index.cfm)
Förberedelser
Projekttiden hösten 2010 - hösten 2011 bestod av förberedelser för att undersökningen bland
eleverna ska bli så bra som möjligt. Ett flertal möten hölls med personal vid kommunens
bildningsförvaltning och skolor för att tydliggöra syftet med undersökningen samt information
om hur det hela praktiskt går till. Diskussion fördes även med personalen om hur projektet
skulle kunna ingå som en naturlig del av skol- och ämnesundervisningen. Ett större möte
hölls också hållits med några representanter för kommunens Hem och skola-förening,
personal och elever. Vid detta deltog även representant för Trafikverket.
För att utveckla Barn-GIS så att verktyget skulle passa så många elever som vi ville intervjua
sammanfördes SLU:s forskare under vintern 2010/11 med teknikföretaget Decerno som
levererat IT-verktyget Geo-Panelen till SKL:s Medborgardialogprojekt. Genom detta
samarbete utvecklades BarnGIS så att det blev mer lättanvänt och möjliggjordes också att
fler barn och unga kunde svara på frågorna samtidigt. På detta sätt kunde vi få in ett större
underlag för den specifika undersökningen av skolvägarna i Hällefors men också ett verktyg
som kan användas vid kommande medborgartillfällen utan allt för stora insatser personellt.
Under denna förberedelsetid fördes även en dialog med tjänstemän från
Karlskoga/Degerfors kommuner som planerade liknande undersökningar samt även Örebro
kommun som genomfört undersökningar med hjälp av den ”gamla” varianten av BarnGIS.

Under slutet av vårterminen 2011 besöktes samtliga grundskolor i kommunen och eleverna
informerades av personer från projektgruppen om den kommande undersökningen med hjälp
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av stora pop-up-kartor där eleverna kunde orientera sig och peka ut sin skola, var de bodde
osv.
Inför undersökningens start i september 2011 informerades varje deltagande klass och ett
informationsbrev till föräldrar/målsmän delades ut. Vårdnadshavarna gavs möjlighet att
kontakta projektgruppen och meddela att de inte ville att deras barn skulle delta. (Det var
dock inget barn som inte deltog i underökningen pga av vårdnadshavaren inte ville det.)
Vårdnadshavarna informerades också om de barn som deltog i undersökningen när som
helst kunde avbryta och be att resultatet skulle tas bort.
Datainsamlingen

Praktiskt gick arbetet till så att barnen på en digital karta på en dataskärm ritat och svarat på
frågor om vägar och platser som de använder utomhus. Barnen har arbetat individuellt vid en
dator och fått handledning av projektgruppen. En grupp elever har suttit i samma rum men
vid egna datorer. Barnens namn eller personnummer har inte registrerats.
Resultaten har redovisats på kartor där alla deltagares svar samlats för att beskriva:
•• Skolvägar
•• Vägar som används på fritiden
•• Områden som används till olika aktiviteter
•• ”Favoritplatser”
•• ”Farliga eller otrevliga platser”
•• Önskemål om förbättringar i utemiljön
För orienteringens skull har barnen ritat ut var de bor, men den informationen har inte att
redovisats på resultatkartor eftersom information då skulle ha kunnat kopplas till enskilda
barn.
Tidsåtgången för varje enkät har varierat, men ungefär 15 minuter var vanligast.
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Resultaten
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Resultaten från intervjuerna med skoleleverna visade tydligt att barn rör sig i hela samhället.
Man går eller cyklar till och från skolan och man cyklar och går på fritiden till och från olika
aktiviteter, kompisar mm. Många elever uttryckte att man tycker att hastigheterna är för höga
på gatorna och vägarna i samhället. Man pekade ut sikthinder och platser som de upplevde
som otrygga och man pekade också ut många ställen som man tyckte om att vara på fritiden,
t ex i anslutning till idrottsplatser, lekplaster och skolornas uteplatser.
Eleverna pekade också på att man ibland kände sig otrygga pga att vuxna vistas ute
berusade, med okopplade hundar mm.
Hur togs resultaten om hand?
När intervjuerna med hjälp av Barn-GIS hade sammanställts bildades en arbetsgrupp
bestående av representanter från kommunförvaltningen, bildningsförvaltningen,
folkhälsoteamet, BMB, BKT, Trafikverket och polisen där resultaten diskuterades och en plan
togs fram för fortsatta åtgärder utifrån de synpunkter som eleverna haft. Vi såg att flera
synpunkter krävde snabba insatser för att stärka trygghet och trafiksäkerhet. Barnens
budskap var tydligt att man tyckte att vuxna kör alldeles för fort på vägarna i samhället samt
att man upplevde otrygghet på olika ställen, korsningar, gator mm.
Eftersom den nya skolorganisationen startade i januari 2012 och många barn i kommunen
fick nya skolvägar kändes det angeläget att inför skolstarten kommunicera projektets resultat
och planerade åtgärder. Detta gjordes bl a genom en presskonferens i början av januari
2012.
I december 2011 informerades också skolpersonalen om resultaten från undersökningen och
diskussion inleddes om att få pedagogerna att använda undersökningen i skolarbetet under
vårterminen 2012.

Fortsatt projektarbete
I början av mars 2012 återkopplades resultaten till de deltagande klasserna och skolorna för
fortsatt diskussion och analys. Projektgruppen berättade också om vad som hittills hade hänt
i samhället och kommunen utifrån elevernas synpunkter samt att vi ville få in djupare
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kunskap från eleverna om vad deras synpunkter stod för. Kunde de arbeta med bild, foto,
film, text mm?
Under samma tid genomfördes också ett inspirationsmöte för den skolpersonal som visat
särskilt intresse för projektet där vi återigen presenterade resultat och gav exempel på hur
man kunde arbeta vidare med materialet.
Pga att skolpersonalen upplevde att de hade så mycket annat på gång genomfördes väldigt
lite kring elevresultaten under vårterminen 2012. En enkät genomförd av kommunens
bildningsförvaltning bland pedagogerna visade att endast ett fåtal arbetade med
undersökningens resultat.
Föräldrarna bjöds av bildningsförvaltningen in till ett öppet möte i april 2012 där resultaten
presenterades och även de åtgärder som vidtagits eller planerats. Vid detta möte fick även
föräldrarna på kartor markera vilka synpunkter de har på barnens skolvägar och utemiljö.
Dess har lagts in som ett särskilt skikt på den digitala kartan.
Under våren 2012 genomfördes an rad olika ”snabba” åtgärder för att göra utemiljön säkrare
för barnen och ungdomarna. BKT inventerade hela materialet och åtgärdade platser som
eleverna pekat ut som farliga, t ex järnrör som stack upp, stenar på vägen mm. BMB
lämnade information till fastighetsägare om vilka regler som gäller för växtlighet nära
trottoarer, korsningar mm, BMB och BKT inventerade tillsammans vilka
trafiksäkerhetsåtgärder som kan vidtas i anslutning till riksvägarna och på det kommunala
vägnätet och lämnade kostnadsförslag till kommunens budgetberedning. Kontakter togs med
Trafikverket för fortsatt diskussion om vilka åtgärder som faller på trafikverket och vad som
kan åtgärdas tillsammans. Polisen genomförde hastighetskontroller i anslutning till den nya
skolan i samband med skolstarten.
Fortsatt arbete hösten 2012 och framåt i tiden
Torts att Trafikverekets nationella regeringsuppdrag upphör och ska slutrapporteras vid
årsskiftet 2012/13 slutar inte arbetet med det lokala projektarbetet. Mycket återstår att göra.
Resultaten från elevundersökningen ska bearbetas vidare och planer finns på att bjuda in
pedagoger från någon av de andra projektkommunerna för att visa hur de arbetat och
planerar att fortsätta arbeta med barns och ungas delaktighet i samhällsplaneringen.
Förhoppningen är att göra en större utställning för samtliga kommuninvånare om hur barn
och unga i Hällefors kommun upplever sin utemiljö.
Arbetet med rutiner för att säkerställa barns och ungas delaktighet i samhällsplaneringen
fortgår också. Kommunen genomför tillsammans med BMB och BKT regelbundna
plansamråd där aktuella och planerade planeringsprojekt gås igenom och förbereds. Frågan
om medborgardialog är en fråga som hela tiden ska finnas med där.
Beslut har tagits om att revidera kommunens översiktsplan (ÖP) och även där är
medborgardialog i allmänhet och dialog med barn och unga i synnerhet en viktig fråga. Hur
ser barn och unga på kommunens framtid och vad krävs i den fysiska miljön för att nå
visioner och mål?
Trafiksituationen i kommunens tätorter har pekats ut som en prioriterad fråga i kommunens
BRÅ-arbete och en arbetsgrupp för trafikfrågor ska arbeta vidare med bland annat resultaten
från projekt Säkra skolvägar.

Vad har vi lärt oss av samarbetet?
Med barnen
En tydlig lärdom av projekt Säkra skolvägar är att om man vill undersöka barns och ungas
upplevelser av skolvägar och utemiljö bland barn och unga så måste man fråga barnen
själva. Barn och unga är experterna på sina egna upplevelser. Vi är övertygade om att de
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synpunkter som eleverna gav i undersökningen inte hade kommit fram om vi istället hade
tillfrågat vårdnadshavarna. Även i det praktiska arbetet med att genomföra undersökningen
gavs det många tillfällen till samtal med eleverna vilket gav en mängd ”sidoinformation som
var till nytta för det fortsatta projektarbetet.
Med föräldrarna
Det var svårt att nå föräldrarna som en grupp. Den hem- och skolaförening som vi förde
dialog med visade ett stort intresse i början men sedan falnade det. Vid det särskilda
föräldramötet som anordnades var antalet deltagare lågt (hockey på tv samtidigt!) men de
som kom var desto mer intresserade och stannade länge på mötet. För att nå många
föräldrar måste man antagligen bjuda in sig till de ordinarie möten som skolan kallar till.
Med kollegor och tjänstemän
Projekt Säkra skolvägar är ett verksamhetsövergripande arbete med målgruppen barn och
unga i fokus. Kommun, BMB, BKT, folkhälsoteam, polis, Trafikverket fick och har i uppdrag
att samverka kring elevernas synpunkter för att skapa en bättre trafik- och utemiljö. Vi tror att
Detta är en nyttig erfarenhet som kan ge goda ringar på vattnet inför fortsatta samarbete och
samverkan. Genom arbetet med utmiljön i Hällefors har erfarenheter erhållits som de
länsdelsövergripande verksamheterna BMB, BKT och folkhälsoteamet kan använda sig av i
de andra tre kommunerna Lindesberg. Ljusnarsberg och Nora.
I nätverket
Att få delta i det nationella Trafikverksprojektet har var mycket positivt. De återkommande
nätverksmötena och erfarenhetsutbytena har gett mycket inspiration och många idéer och
kontakter för fortsatt utveckling av barns och ungas delaktighet i Hällefors kommun.
För projektgruppen

Linnéa Hedkvist
Folkhälsostrateg
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Slutrapport
Trelleborg C - barns och ungas visioner

1

Karin Jeppsson

Trelleborgs kommun

1. Projekt Barn och unga i samhällsplaneringen

Sedan hösten 2010 fram till slutet av 2012 har projektet Barn och unga i
samhällsplaneringen pågått. Trelleborg är en av sex försökskommuner, som i samverkan
med Trafikverket och Boverket, har prövat nya sätt att göra barn och unga delaktiga i
samhällsplanering.

Trelleborgs deltagande förankrades av kommunstyrelsen hösten 2010. Samtidigt ingick
Trelleborgs kommun en överenskommelse med Trafikverket om att aktivt delta i och
fullfölja projektet. Syftet med projektet har varit att de sex försökskommunerna skulle
hitta metoder och rutiner, för hur barn och unga kan göras delaktiga i frågor som rör
samhällsplanering.
FN:s barnkonvention ligger till grund för projektet. Barnkonventionen omfattar alla barn
i åldern 0-18 år. Enligt artikel 12 i barnkonventionen har barn och unga har rätt att vara
delaktiga i frågor som rör dem.

I Trelleborg – pågatåg och ny centralstation i fokus

I slutet av 2015 är det dags för pågatågstrafik i Trelleborg. I Trelleborg har därför
projektet haft fokus på nya Centralstationen – Trelleborg C. Det faktum att Trelleborg
ska få pågatåg (regionaltåg) innebär att en ny centralstation kommer att byggas; där
buss, tåg och färja ska ”knytas samman”.

Tågtrafik är dock inget nytt för Trelleborg. Från slutet av 1800-talet fram till 1971 gick
det persontåg, bl.a. till Malmö. Godstågen har dock fortsatt att rulla. Nya centralstationen
kommer att vara belägen på samma plats som tågstationen var även förr i tiden. Den
gamla byggnaden från 1897 är välbevarad och kommer återigen att tas i bruk.
Trelleborgs nuvarande busstation (Trelleborg Övre) kommer därför inte längre att
finnas kvar.

Projektet i Trelleborg har samordnats av kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett antal förskolor/skolor har arbetat aktivt med
projektet. Det har bl.a. genomförts workshops, och barnen och ungdomarna har även, i
syfte att inhämta inspiration, gjort en hel del studiebesök på tågstationer runt om i
Skåne samt Köpenhamn. Såväl workshops som studiebesök har legat till grund för deras
fortsatta arbete. Även Skånetrafiken, som ansvarar för Skånes kollektivtrafik, har
medverkat vid ett antal workshops.
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Syfte och mål med projektet
Syftet med projektet har varit att pröva olika sätt att involvera barn och ungdomar i
arbetet med utformningen av pågatågsstationen i Trelleborg.

Målet har varit att försöka hitta nya metoder och rutiner för hur barn och unga kan vara

delaktiga i samhällsplanering.

Projektets utgångspunkter
Nedanstående utgångspunkter har varit i fokus under projektets gång, bl.a. har barnen
och ungdomarna arbetat med dessa frågeställningar i samband med de workshops som
har genomförts.
•
•
•

Vad krävs för att barn och unga ska välja buss och tåg?
Hur tar barn och unga sig till/från centralstationen?

•

Vad vill barn och unga kunna göra medan de väntar på bussen/tåget?

•

Centralstationen?

Utomhusmiljö och inomhusmiljö. Vad ska finnas runtomkring och inne på
Vilken betydelse har pågatågens och Centralstationens betydelse för Trelleborg?

Projektets huvudsakliga deltagare
Lokal samordning
I Trelleborg har projektet samordnats av barnkonventionssamordnaren, som arbetat
med projektet i nära samarbete med Plan- och byggavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt pedagogerna på deltagande förskola och skolor.

En politiker, som vid projektets start representerade kommunens dåvarande Barn- och
ungdomsberedning, har följt projektet och deltagit på nätverksträffar med Trafikverket.

Förskola, skolor och Navigatorcentrum
Pedagoger från förskolan och skolorna har fungerat som projektledare inom sina egna
verksamheter och har arbetat aktivt med projektet. Totalt har 15-20 pedagoger varit
involverade, en del i väldigt stor utsträckning, andra i något mindre utsträckning.
•
•
•
•
•

Näktergalens förskola (blandade åldrar upp till 5 år)
Östra skolan, skolår 4 (en klass)
Liljeborgsskolan skolår 9 (en klass samt ytterligare ett antal elever)
Söderslättsgymnasiet skolår 1 och 2.
Estetiska programmet och Byggprogrammet - cirka 30 ungdomar.
Navigatorcentrum (ålder 16-24) – ett tjugotal ungdomar.
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2. Vad har vi lärt oss?
Saker och ting (framför allt förankringen) tog längre tid än vad vi från början hade tänkt
oss. Startsträckan i projektet, hösten 2010-våren 2011, blev ganska lång. De deltagande
skolorna började främst arbeta aktivt hösten 2011. Dock med undantag gällande
Näktergalen och Östra skolan; de påbörjade sitt arbete så smått våren/sommaren 2011.
Barnen fick då i uppgift att under sommarlovet dokumentera sina olika resor.
Pedagogerna:

En av pedagogerna på Söderslättsgymnasiet menar att ”det bara stärkte och bekräftade
för mig som programutvecklare att se att Trelleborgs ungdomar och barn är bäst i
samverkansprojekt när det gäller.”
Eleverna har under projektets gång lärt sig att veta hur noggrann man måste vara då det
handlar om att analysera, planera och genomföra projekt i samverkan med andra
grupper på kort tid.

Samma pedagog tycker det har varit kul att lära känna andra duktiga ledare och lärare
från förskola till gymnasium i Trelleborg samt representanter från Trafikverket och
andra delar av kommunens organisation.
Barn och ungdomar
Pedagogerna på Söderslättsgymnasiet har låtit sina elever fylla i en utvärderingsenkät
om deras medverkan i projektet.

Sammanfattningsvis tyckte de allra flesta elever att projektet och grupparbetet med
kamraterna hade blivit som de tänkt sig från början och upplevts som positivt.
Ett par elever menar att:

”Vi samarbetade bättre och nådde längre än jag trodde var möjligt.”
Några andra säger:

”Jag tyckte att vi elever från olika program ”fann varandra” i ett roligt projekt”
På frågan om eleverna märkt ifall deras åsikter betytt något svarar de flesta ja:

”Ja, vi fick komma med egna idéer och vann redovisningen av grupperna.”

”Ja, han från Trafikverket sa att vi gjort ett bra jobb.”

”Ja, politiker satt på vår bänk och gav oss beröm för vårt arbete.”
4

Merparten upplevde också att utställningsplatsen under Trelleborg till 1000 var bra och
att de fick uppmärksamhet för sina arbetsmodeller etc. De flesta kan även tänka sig att
vara med i liknande projekt framöver.
Såhär skulle några av eleverna vilja säga till ”kommunens folk”:

”Jag är stolt över att fått vara med och påverka framtiden för alla (barnbarn)”

”Lyssna mer och fler gånger på oss”

”Fortsätt lita på ungdomarna i framtiden”

”Tack för att ni ger oss unga en chans att uttrycka oss samt att ni lyssnade.”
Samhällsbyggnadsförvaltningen och projektsamordningen
Från Samhällsbyggnadsförvaltningens sida är en lärdom, inför framtida arbeten, att det
krävs kunskap om hur barns och ungdomars synpunkter ska tolkas. Det är också viktigt
att alla som deltar i projekt av detta slag från början har en gemensam bild om vad
projektet handlar om och syftar till.

Därtill är det en god idé att vända sig till de pedagoger som från början har
grundläggande kunskap om hur en kommun fungerar och om samhällsplanering. Att
pedagogerna från början är engagerade är en annan viktig förutsättning.
Sist, men inte minst, är det viktigt att vara medveten om att sådant här arbete tar tid i
anspråk från alla parter, därför är det också viktigt att avgränsa omfattningen av arbetet
samt ha en tydlig deadline.
En reflektion från projektsamordningen är att det i dagsläget saknas lättförståeligt,
lättillgängligt och intresseväckande material om hur en kommun/ett landsting fungerar.
Skolverket har inget sådant material. Ej heller SKL eller Boverket. Ett sådant material
hade sannolikt varit ett bra stöd för såväl pedagoger som barn och ungdomar.

Utställningen under Trelleborg till 1000 på aktuell plats var en framgång. Alla
utställningsförslag syntes lika mycket samtidigt på ett lättillgängligt sätt som gav
möjlighet till återkoppling och diskussion. Detta berikade inte bara besökanden utan
också alla engagerade inblandade.

3. Vårt arbete i Trelleborg
Här följer först en beskrivning om hur vi har arbetat med projektet i Trelleborg på ett
övergripande plan. Längre fram i rapporten följer även en beskrivning av hur förskolan
och de olika skolorna har tagit sig an projektet.
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Förankring under hösten 2010
En förskola och tre skolor tillfrågades

Under tidig höst 2010 påbörjades arbetet med att förankra medverkan i projektet.
Kontakt togs med en förskola och tre skolor med en förfrågan om de var intresserade av
att medverka i projektet.

De som tillfrågades var föräldrakooperativet Näktergalens förskola, mellanstadieskolan
Östra skolan, Liljeborgsskolan åk 7-9 samt Söderslättsgymnasiet. Dessa skolor ligger
geografiskt utspridda i olika delar av Trelleborg.
Det var föreståndare/rektorer som fick förfrågan. Samtliga rektorer valde att tacka ja
och antog uppdraget att utse vilka pedagoger och elever som skulle arbeta med
projektet. Efter rektorernas godkännande hade vi möten med pedagoger från förskolan
och skolorna, en förskola/skola åt gången.
Trafikverket träffade kommunledningen

Trafikverket kom i slutet av september 2010 på besök till Trelleborg för att bl.a. träffa
kommunledningen, projektsamordnare, Samhällsbyggnadsförvaltningen och några av
rektorerna.

Projektbeskrivning och överenskommelse godkändes

Efter Trafikverkets besök påbörjades ett arbete med att ta fram en projektbeskrivning.
Denna godkändes av kommunstyrelsen i november 2010. Samtidigt godkände även
kommunstyrelsen överenskommelsen med Trafikverket. Förutom de 50 000 kr. som
Trafikverket tilldelade projektet, beviljade också kommunstyrelsen projektet 50 000 kr.
Projektdeltagare utsågs

Enligt vad som framgick av projektbeskrivningen beslutade kommunstyrelsen att utse
barnkonventionssamordnaren till att vara lokal projektsamordnare, i nära samarbete
med Samhällsbyggnadsförvaltningen och pedagogerna.
Dessa tillfrågade förskolor/skolor tackade ja till att medverka:
•
•
•

Näktergalens förskola (blandade åldrar upp till 5 år)
Östra skolan, skolår 4
Liljeborgsskolan skolår 8

Söderslättsgymnasiet skolår 1 och 2. Estetiska programmet och Byggprogrammet
deltog.
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”Verkstad” - start våren 2011
Studiedag med pedagogerna
I syftet att introducera pedagogerna i projektet lite mer ingående, och sammanföra dem,
genomförde vi en studiedag våren 2011. Nästan alla pedagoger (ett femtontal) deltog då.

På programmet stod presentation av själva regeringsuppdraget, olika exempel på
tidigare barn/ungdomsprojekt inom Vägverket, lokal trafiksituation och trafikplanering,
tips i kontakten med media samt grupparbete. Pedagogerna fick diskutera i grupp hur
de, på sin förskola/skola, planerade att arbeta vidare med projektet.
Kontakt inleddes med Skånetrafiken

Under försommaren 2011 tog vi även kontakt med Skånetrafiken. Skånetrafiken är
nämligen också en viktig aktör eftersom stadsbusslinjenätet kommer att ritas om inför
byggandet av nytt resecentrum. Skånetrafiken, som sköter kollektivtrafiken i Skåne,
visade sig vara mycket positiva till att medverka i projektet. Detta ledde sedermera till
ett antal workshops med barnen och ungdomarna.

Fortsatt verkstad hösten 2011 – våren 2012
Regelbundna träffar med pedagogerna
Sedan hösten 2011 har regelbundet samlat pedagogerna i syfte att stämma av deras
arbete och att planera för gemensamma aktivteter. Inte minst blev det allt tätare mellan
mötena under våren 2012, inför utställningen under Trelleborg till 1000.
Likaså hade vi gemensam planering inför de workshops som vi genomförde. I denna
planering deltog även två representanter från Skånetrafiken.

4. Såhär har förskolan och skolorna arbetat 2011-2012
Näktergalens förskola
Näktergalen är ett föräldrakooperativ i centrala Trelleborg. På förskolan finns två
avdelningar; Sparvarna för barn i åldern 1-3 år och Ugglorna för barn i åldern 2-5 år.
Sommarbok inledde arbetet

Barnen fick i uppgift att under sommaren 2011, med sina föräldrars hjälp, skriva
resedagbok om hur de tog sig fram, vart de åkte och vilket färdmedel de använde sig av.
Info på Näktergalens föräldramöte hösten 2011
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Vi bjöds in till Näktergalens förskolas föräldramöte i syfte att informera föräldrarna lite
mer ingående om projektet. Föräldrarna var dock redan varit involverade i och med
barnens uppgift att föra resedagbok under sommaren.

Östra skolan

Sommaruppdrag
Eleverna på Östra skolan fick i uppdrag att under sommarlovet börja fundera över
tågstationer, hur de brukade ta sig från skolan till gamla centralstationen i Trelleborg,
om de hade sett någon tidningsartikel om pågatåg i Trelleborg etc. Syftet var att väcka
igång elevernas tankar och funderingar, som syftade till att bli utgångspunkter i deras
arbete.

Studiebesök på Samhällsbyggnadsförvaltningen
I november 2011 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen besök av eleverna i årskurs 4 på
Östra skolan. Efter rundvandring på Samhällsbyggnadsförvaltningen med titt i arkivet
och olika sorters kartor, var det dags för en workshop i form av ett grupparbete under
ett par timmars tid.
Eleverna fick arbeta i grupper utifrån olika frågeställningar, bl.a. vad de ville kunna göra
i väntan på buss/tåg och vad de tyckte borde finnas på nya resecentrum. Grupparbetena
avslutades med att eleverna redovisade vad de kommit fram till. Idéerna var många; allt
ifrån matställen, affärer, minibibliotek, apotek, forntidsrunda till massagestol.

Träff med barnen på Näktergalens förskola hösten 2011
I slutet av oktober fick Näktergalen besök av den lokala projektledningen. Barnen
berättade då om sina upplevelser när de varit ute och åkt buss och tåg tillsammans. Det
blev också en del samtalande om varför det är bra att åka tåg eller buss.
Barnen visade också upp sina dagböcker från sommaren. Att titta på kartor och
ortofoton över Trelleborg var också något som intresserade barnen, särskilt roligt var
det att hitta Näktergalens förskola på kartan.
Mer om Näktergalens arbetssätt:
•

•
•
•
•

Sinnespromenader. Barnen och pedagogerna har promenerat från förskolan till
och från centralstationen. Sinnespromenader syftar till att ge barnen upplevelser
av närmiljön, att de ska kunna sätta ord på sina upplevelser och känslor och få en
förståelse för olika begrepp såsom trafikmärken och trafiksäkerhet.
Barnen på Näktergalen promenerade också runt till barnens bostäder och
markerade ut dessa på en karta.
Besökte Tekniska museet i Malmö
Åkt buss och tåg med förskolan, bl.a. besökt Hyllie station i Malmö.
Tittat på film (Trelleborgs museum) om hur det såg ut förr i Trelleborg med
tågtrafiken.
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•
•

Besökt äldreboende Myran i Trelleborg, där barnen fick ställa frågor till de äldre
om hur det var förr i tiden i Trelleborg när det fanns tågtrafik.
Studiebesök med Skånetrafiken. Pedagoger, barn, lokala projektsamordningen
och Trafikverket och representanter från Skånetrafiken samlades i en stadsbuss i
Trelleborg. Barnen fick ställa frågor och även själva svara på olika frågor om
buss- och tågtrafik.

Barnens sommarböcker

Barnen på Näktergalen har koll på kartan.

Grupparbete med elever på Östra skolan

9

Östra skolan gav sig ut på studiebesök
Några dagar efter elevernas studiebesök på Samhällsbyggnadsförvaltningen åkte
eleverna på Östra skolan på studiebesök till Hyllie station i Malmö och fortsatte sedan
till Ystad. Här tittade eleverna bl.a. på skyltning om tider, spår och avgångar. Och
provsatt bänkar.
Det fortsatta arbetet
För eleverna på Östra skolan var såväl workshop som studiebesök en grund för deras
fortsatta projektarbete.

På Östra skolan fördjupade sedan eleverna sitt arbete med tonvikt på utformningen av
centralstationen. Eleverna arbetade i grupper. Deras färdiga förslag redovisades i början
av juni, läs mer om detta Trelleborg till 1000.
Arbetet på Östra skolan har varit ämnesövergripande. Det innebär i detta fall att det
fanns inslag av SO, NO, matte, teknik, svenska och slöjd.

Liljeborgskolan

På Liljeborgsskolan deltog en hel klass klass som arbetade mer på heltid med projektet,
samt ett antal elever från totalt tre andra klasser. Eleverna på Liljeborgsskolan hade
hunnit påbörja skolår 9 när de började arbeta ”på allvar” med projektet. Två pedagoger
har arbetat med projektet.
Workshop i slutet av 2011

I december 2011 hölls en workshop med eleverna på Liljeborgsskolan. På denna
workshop
medverkade
samhällsbyggnadsförvaltningen
och
Skånetrafiken.
Utgångspunkten var frågeställningar om vad som krävs för att barn/unga ska välja buss
eller tåg, deras tankar om tågets betydelse för Trelleborg mm.
Som en förberedelse inför workshopen hade eleverna fått i uppgift att ta sig till platsen
där gamla centralstationen finns. De skulle dokumentera vilken väg de gick, hur lång tid
det tog och vad de såg/reflekterade över på vägen dit, t.ex. trafiksäkerhet, eller hur lätt
eller svårt det var att ta sig fram. Eleverna fick rita in sina vägar på en stadskarta.
Eleverna på Liljeborgsskolan fördjupade sig sedan och gjorde mer ingående fältstudier
av närmiljön i staden och vid centralstationen.
Studiebesök på Malmö C
I början av 2012 var det dags för en av klasserna att göra studiebesök på Malmö
centralstation. Eleverna var denna dag indelade i olika grupper. Varje grupp hade sin
egen uppgift; en grupp skulle kolla parkeringsmöjligheter, en annan grupp skulle
fokusera på skylting, en tredje matställen etc. Grupperna dokumenterade med film,
foton och genom att skriva anteckningar. Syftet med studiebesöket var att inspirera
eleverna i deras fortsatta arbete gällande centralstationen i Trelleborg.
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Eleverna höll presentationer
Arbetet fortskred och senare under våren hade eleverna presentationer både för
varandra och projektsamordningen. Lokal media bjöds in till elevernas presentationer,
vilket resulterade i besök av Trelleborgs Allehanda och Skånska Dagbladet.

En av klasserna fick även presentera sina idéer för Samhällsbyggnadsnämnden. Det var
idéer om caféer och matställen (t.ex. Starbucks och Max hamburgare), parkeringsplatser
för cykel och bil, företagsetablering och utveckling av området runtomkring
centralstationen.

Några av eleverna från Liljeborgsskolan.

Söderslättsgymnasiet

Samarbete mellan esteter och byggare

På Söderslättsgymnasiet deltog Estetiska programmet (bild) och Byggprogrammet. Det
var elever från både skolår 1 och 2. Även på Söderslättsgymnasiet kickades arbetet
igång under hösten 2011 med workshops i enlighet med samma koncept som på
Liljeborgsskolan. Även Skånetrafiken var med på denna workshop.

Söderslättsgymnasiet bjöd även i början av vårterminen 2012 in Thomas Larsson från
Trafikverket, i syfte att ta del av goda exempel som Vägverket tidigare genomfört
gällande barns och ungas delaktighet i trafiksäkerhetsarbete.
Senare under våren 2012 åkte eleverna på studiebesök. De delades in i grupper,
blandade på så vis att elever från Estetiska programmet och Byggprogrammet
”blandades” inom de olika grupperna. Detta var ett nytt sätt för dem att arbeta på, och
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föll väldigt väl ut. Eleverna från de olika programmen hade nämligen inte arbetat
tillsammans förut, men upptäckte att det var både givande och roligt.
Studiebesök på olika tågstationer

Eleverna besökte bl.a. Eslöv, Svedala, Malmö, Köpenhamn och Lund. Deras uppgift var
att titta efter både saker och ting som var bra som mindre bra på de olika stationerna.
Det gällde skyltning, tillgång till wc, möjlighet att parkera cykeln, matställen etc.
Eleverna dokumenterade sina resor med foton och anteckningar.
Redovisning
Några dagar senare var det dagas för dem att redovisa sina studiebesök. De redovisade
för varandra, pedagogerna på Söderslättsgymnasiet, den lokala projektledningen och
Thomas Larsson från Trafikverket. Såväl inledande workshop som studiebesök låg till
grund för elevernas fortsatta arbete med projektet.

Navigatorcentrum

Navigatorcentrum (NC) är en del av Trelleborgs kommuns organisation och vänder sig
till ungdomar i åldern 16-24 år. NC arbetar med att vägleda och stötta ungdomar som
behöver hjälp på traven då det t.ex. gäller att utbilda sig eller skaffa jobb. Inom ramen
för NC:s verksamhet bedrivs ett flertal olika projekt.
Workshop på Navigatorcentrum vid två tillfällen

I slutet av 2011 var det dags för en workshop på Navigatorcentrum. Inledningsvis fick
ungdomarna en presentation om projektet. Därefter var det dags för dem att arbeta i
grupp. Det var engagerade ungdomar som hann avhandla allt ifrån synpunkter på
buss/tågtrafik, vad som bör finnas på nya resecentrum samt olika idéer om hur
Trelleborg i framtiden kan bli en attraktivare stad för såväl trelleborgare som turister.
I början av 2012 var det dags för ännu en workshop, denna gång medverkade även
Skånetrafiken och då var det framför allt fokus på kollektivtrafik. Det blev en hel del
intressanta diskussioner om biljettpriser, att vissa busslinjer borde ta tätare turer,
varför det inte längre går att betala kontant på bussen etc. Att det är smidigt att åka
kollektivt var en förutsättning för att välja buss/tåg framför bil.

5. Spridning av resultat

Presentation inför politiker
Att sprida resultat från projektet, såväl internt som externt, är naturligtvis angeläget och
tillika en del av överenskommelsen med Trafikverket.

I april 2012 var det dags att redovisa för kommunstyrelsen om vad som hittills hade
hänt inom ramen för vårt projekt. Barnkonventionssamordnaren och plan- och
byggchefen gjorde en presentation med axplock från förskolan och de olika skolorna.
Bl.a. fick kommunstyrelsen ta del av en del av vad ungdomarna kommit fram till i
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samband med de olika workshops som genomförts. Det blev mycket god respons från
kommunstyrelsen.

Senare under våren var det dags att även presentera arbetet för politikerna i
samhällsbyggnadsnämnden. Som tidigare nämnts fick samhällsbyggnadsnämnden även
presentation av en klass från Liljeborgsskolan.
Vårt Trelleborg
Tidningen Vårt Trelleborg är Trelleborgs kommuns egen tidning som utkommer cirka
fem gånger om året. Tidningen delas ut till alla hushåll och arbetsplatser i Trelleborgs
kommun. Sedan projektets start hösten 2010 har det med jämna mellanrum skrivits i
Vårt Trelleborg om projektet.
Lokal media
Lokal media har bjudits in vid tillfällen då t.ex. eleverna har haft sina presentationer.
Såväl Liljeborgsskolan som Söderslättsgymnasiet fick besök av Trelleborgs Allehanda
och Skånska dagbladet. I arbetet med lokal media hade vi god hjälp av Trelleborgs
kommuns informationschef.

Facebook
Våren 2012 startades en facebooksida inför utställningen under Trelleborg till 1000. Gå
gärna in på www.facebook.com/trelleborgc och ta del av bilder mm från utställningen.
Sidan kommer dock inte att finnas kvar för all framtid.

6. Utställning under Trelleborg till 1000

Den 2 -6 juni pågick ett omfattande evenemang i Trelleborg; Trelleborg till 1000.
Kommunens olika verksamheter slog upp portarna, det var konserter, föreningsparad,
många aktiviteter för barn och ungdomar och inte minst nationaldagsfirande.

De barn och ungdomar varit med i projektet ställde då ut sina förslag. Det blev en
mycket välbesökt utställning. Det var särskilt roligt att utställningen ägde rum inne på
gamla centralstationen, vilken som sagt kommer att återanvändas när den nya
centralstationen byggs.
I samband med barnens och ungdomarnas utställning döptes även ett nytt pågatåg, som
fick namnet efter Georg Oddner. Pågatåget fick sitt namn efter den kände fotografen som
bland annat fotograferat mycket av Trelleborg AB:s reklam i forna dagar.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att barnen och ungdomarna ser nya centralstationen
som betydligt mer än enbart en tåg- och busstation. Enligt barnen och ungdomarna är
centralstationen med omnejd en mötesplats, där det ska råda en trivsam och tilltalande
miljö. Flera olika caféer och matställen, shopping, lekhörna, bra kundservice, kunna
växla pengar på Forex är bara några av barnens och ungdomarnas förslag. Vi tolkar det
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också som att barnen och ungdomarna efterlyser en slags en storstadskänsla. De ser t.ex.
helst att cafékedjor som Espressohouse och snabbmatskedjor som Max hamburgare slår
upp portarna på centralstationen i Trelleborg. Särskilt eftertraktad är den
internationella cafékedjan Starbucks.
Här nedan presenteras respektive förskola/skolas idéer, dock i något nedkortad och
sammanfattad version.

Näktergalen

Vi har gjort ett försök att kategorisera barnens och ungdomarnas förslag. Här är
förslagen från barnen på Näktergalens förskola. Det ska vara bekvämt att vänta på
tåget/bussen, och det ska finnas något att göra medan man väntar och något att titta på;
gärna konstverk på väggarna. Barnen reflekterade också en del då det gäller själva
resandet, att t.ex. möjligheten finns att ta sig till Danmark.
Bekvämlighet:
•
•

Det ska finnas något att sitta på
Om man blir trött så skulle det finnas sängar där så man kunde sova och toaletter

Shopping:
•
•

Affärer
Kiosk

Upplevelser:
•
•
•
•

Det skulle finnas båtar man kunde titta på
Låtsaståg att leka med
Det skulle finnas att lekrum så att inte barnen skulle sitta still hela tiden
Det ska finnas bilder på varje station, så man kan titta på dem också, så man tror
att man är ute i vildmarken

Resande:
• Man ska kunna äta godis på tåget
• Att jag vill ha ett tåg
• Att jag vill ha en båt
• Att jag vill ha bussar
• Att man ska kunna åka till Danmark
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Konst på väggarn, tack!
Barnen på Näktergalen blev inspirerade av de
rörliga bilderna på Malmö C.

Att kunna köpa sig något att äta eller dricka är
viktigt.

Östra skolan

Resande, service, shopping, bekvämlighet och upplevelser av olika slag (se och göra). Så
har vi tolkat och försökt att kategorisera förslagen från eleverna på Östra skolan.

Eleverna var indelade i olika grupper och illustrerade sina förslag genom att bygga egna
modeller av trä. Elevernas tankegångar har till stor del varit samstämmiga.

Här är ett urval av de olika gruppernas förslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

busshållplatser under tak – för att inte bli blöt när det regnar.
hundrastgård nära centralstationen
mataffär, t.ex. ICA eller Coop Forum
en lekhörna
ett isolerat väntrum med mjuka stolar, för att folk ska slippa bli störda av t.ex.
inte skrikande barn.
I vänthallen ska det finnas en tv som visar filmer (för att man inte ska ha tråkigt
då man väntar).
caféer och restauranger
en fin park med fontän i nära anslutning till centralen
en skateramp nära centralstationen
ett klotterplank vore bra, det kanske skulle vara ett sätt att förebygga att det
klottras på tågen, menade eleverna.
ett litet bibliotek på centralstationen, med sådan service att boken sedan kan
återlämnas på den ort som man rest till.
Tågknappen var en annan lösning som en grupp föreslog; en liten dosa som
börjar pipa några minuter innan tåget ska gå. Då hinner resenären ta sig ut till
perrongen i tid. Extra bra att ha tillgång till en ”tågknapp” om man till exempel
sitter på ett café eller restaurang, menade gruppen.
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En park, skateramp, tågstation med två spår
är några av gruppens förslag.

Längst upp i högra hörnet syns tågknappen.

Liljeborgsskolan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spår inomhus; finare och inte lika kallt som utomhus.
Helt ny: härma Malmö C, nytt och stilrent. Bra också med t.ex. källsortering på
Malmö C (papperskorgarna) och övervakningskameror som liknar lampor. Gillar
kontrasten mellan det gamla och det nya på Malmö C.
Väntrum nära tågen, för det blir lättare och snabbare att komma till tågen och
man behöver inte stressa.
Tyst väntrum vore bra för resenärer som gillar tystnad eller har huvudvärk.
Nya p-platser
Skånetrafiken och SJ
Tydlig info om var biljettautomater finns.
Flera betalsätt
Resebutik (Skånetrafiken + SJ)
Affärer: Espresso House, Starbucks, Pressbyrån, Forex, 7 Eleven
Matkedjor: Burger , King, Max, Mc Donald´s
Stort fönster mot solnedgången.
Barer, restauranger som är medelhavsinspirerade
Safariinspirerad mataffär
Restaurang/bar med Vikingtema eller Pirattema
Sandstrand
Klätterträd med gungor och trädkoja för barnen.
I lediga lokaler på Centralstationen kan nya företag öppna
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Safaritema, pirattema och gärna fönster mot
solnedgången.

Några elever hade en omröstning om
centralstationen borde rivas eller bevaras.
De flesta besökare röstade på bevaras.

Söderslättsgymnasiet

Service, bekvämlighet, trygghet, saker och ting som har anknytning till Trelleborg och
upplevelser av olika slag kan sammanfattningsvis beskriva vad eleverna på
Söderslättsgymnasiet lyfte fram i sina förslag gällande centralstationen i Trelleborg med
omnejd.
Snygga bekväma bänkar, ett skeppshotell, lekplats i form av fina skulpturer, stora
klockor och en bro över den vältrafikerade vägen som finns mellan centrum och
centralstationen.

Lekplats för barn nära centralstationen.
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Att det finns stora klockor på centralstationen är
viktigt.

”Med en bro slipper du att vänta!” Vår bro gör det lätt för ALLA att korsa
vägen vid centralstationen.
Unga och gamla fötter, rullstolsbundna och cyklister”.
Det tycker eleverna på Söderslättsgymnasiet.
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Snygga och bekväma bänkar är viktigt i väntan på tåget eller bussen.
Här provsitter kommunalråd Ulf Bingsgård (m)
Palmbänken, som är designad av eleverna till höger.

Skeppshotellet - hotell, konferenscenter, restaurang, utkiksplats och konserthall.
Eftersom Trelleborg är en gammal hamnstad tycker eleverna på Söderslättsgymnasiet att det är passande
med ett stort och ståtligt skeppshotell. Skeppet är handikappanpassat då det finns ramper och hissar.

Navigatorcentrum
Eftersom ungdomarna på Navigatorcentrum, bortsett från två workshops, inte arbetat
vidare på egen hand med projektet hade ungdomarna därifrån inte heller något eget
material att ställa ut under Trelleborg till 1000. Dock presenterades en del av deras
idéer hämtade från de båda workshops som genomfördes på Navigatorcentrum.
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Här är ett axplock av de idéer som ungdomarna lyfte fram i samband med våra
workshops. Idéerna rör staden som helhet, centralstationen med omnejd, kollektivtrafik,
shopping, trygghet med mera.
Trelleborg i framtiden:
•
•
•
•
•

Att bygga flera köpcentrum
Shopping från andra märken (mer exklusiva)
Hela ytan mot hamnen, palmstråk.
Attraktiva stråk längs havet
Konsertlokaler – multifunktionellt. Lokala band, mindre lokaler.

Centralstationen:
• Tydliga skyltar och stora klockor
• Jag tycker att det ska finnas en snabbmatsrestaurang, en affär
• pressbyrå, butiker
• Forex
• Glöm inte att placera parkeringshus eller parkeringsplatser på bra och nära
platser till resecentrum.
• Utomhus: Cykelställ, parkeringsplatser. Det ska vara välkomnande och
inbjudande.
• Bekväm ostressig miljö är viktigt när det kan bli hektiskt.
• bekväma stolar
• Att folk kan vänta inne så att de slipper frysa
• Väderskydd, säkerhet och snabbhet är viktigt (när det gäller kollektivtrafik)
• Infotavla om vad som händer i Trelleborg
• fräscha toaletter som är gratis
• Trygghet, belysning, anslutande lokalbussar, höjd säkerhet
• Det ska vara mycket belysning
• Övervakningskameror

Workshop på Navigatorcentrum med Skånetrafiken
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7. Hur har barnens och ungdomarnas förslag tagits emot?
Just nu pågår arbetet med detaljplanen för centralstationen. Planen gick ut på samråd i
början av september och synpunkter kunde lämnas in till och med den 1 oktober. Nu är
det alltså dags att sammanställa de synpunkter som inkommit.
I förslaget till detaljplan har barnens idéer beaktats och ”kokats ned” enligt
nedanstående punkter. Barn och ungdomar framhöll att det är viktigt:

• att Trelleborg får en storstadskänsla med service och handelsetableringar på
stationen
• att tryggt kunna ta sig till stationen med cykel och kunna vara säker på att cykeln
är kvar när man kommer hem
• att smidigt kunna bli hämtad och lämnad
• att det finns utrymme för meningsfulla aktiviteter under väntan på tåg/buss
• att ett gott mikroklimat skapas på perrong och torg
• att vidare resande blir enkelt även för turister

Återkoppling till barnen och ungdomarna
I slutet av september 2012 fick barnen, ungdomarna och pedagogerna en genomgång av
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med detaljplanen för Centralstationen. Även
Thomas Larsson från Trafikverket kom och lyssnade. Barnen, ungdomarna och
pedagogerna fick information om hur barnens och ungdomarnas synpunkter hade tagits
emot (se ovan) och om vad som kommer att hända framöver i detaljplanearbetet. Målet
är att detaljplanen ska godkännas av kommunfullmäktige i juni 2013 .
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Återkoppling och information om detaljplanen för Centralstationen.
Barn, ungdomar och pedagoger från alla fyra verksamheter fanns på plats.

8. Nya rutiner gällande barns och ungdomars delaktighet
Att fastställa nya rutiner för hur barn och ungdomar framöver ska vara delaktiga i
samhällsplanering framgår av överenskommelsen mellan Trelleborgs kommun och
Trafikverket.

Exakt hur de nya rutinerna skall se ut är i skrivande stund ej klart, men beslut gällande
nya rutiner förväntas tas av kommunstyrelsen i början av 2013.
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Pulsåder i den hållbara staden - Örebro Kommun

Allmänt om Örebro
Befolkning:

137 121 invånare med 160 olika nationaliteter.

Area:

1 380 km2.

Läge:

Mitt i Sveriges befolkningsmässiga centrum med 18 mil till Stockholm
och 28 mil till Göteborg.

Historia:

Örebro är ca 750 år. Slottet började byggas redan på 1200-talet.

Skolor:

1 universitet. 19 gymnasieskolor varav sjukommunala.
44 kommunala grundskolor samt ett antal friskolor.

Vänorter:

Drammen i Norge, Kolding i Danmark, Lappeenranta i Finland,
Stykkishólmur på Island, Lodz i Polen, Yantai i Kina, Terrassa i
Spanien och Pau i Frankrike.

Här finns:

Sveriges fjärde största sjö – Hjälmaren, djupa skogar och öppna
landskap, berg och slätter samt flera naturreservat.

Logistikcentrum:

Flyg, järnväg, Europavägar och godspendel till Göteborgs hamn.

www.orebro.se

1

Pulsåder i den hållbara staden - Örebro Kommun
1.

Bakgrund till deltagandet – varför ville vi vara med?

År 2010 antogs Örebro kommuns reviderade översiktsplan. Under arbetet med att ta fram planen
hade nya former för att tillvarata ungdomars åsikter prövats. Det skedde genom direkta möten med
ungdomsgrupper under planens samrådsperiod. Erfarenheterna var mycket positiva från både
tjänstemän och deltagande ungdomar vilket gav oss mersmak att pröva andra former för ungas
delaktighet i planfrågor.
Mot bakgrund av dessa erfarenheter såg vi projektet ”Barn och unga i samhällsplaneringen” som en
möjlighet att utveckla arbetet med barn och ungdomars inflytande inom verksamheten på
Stadsbyggnad. Vi kunde konstatera att det är ett område där det finns en stor utvecklingspotential.
Att efterfråga barn och ungdomars tankar och synpunkter och därmed låta dem ha inflytande och
vara delaktiga är enligt barnkonvention en rättighet, och i det arbetet kunde Örebro kommun och
Stadsbyggnads verksamhetsområde utvecklas ytterligare.

2.

Planfrågan

Vår projektansökan utgick ifrån att projektet skulle inriktas mot arbetet med att ta fram en ny
Trafikplan.
Under hösten 2010 och delar av våren 2011 beslutade projektledningen att rikta in projektet på en
avgränsad del av Trafikplanen, planeringen av ett nytt resecentrum. Anledningen var att resultatet
efter höstens kommunalval ogiltigförklarades och omval utlystes till maj 2011. I det politiska vakuum
som uppstod kunde vi inte komma vidare med trafikplanen i sin helhet, med däremot med
planeringen av ett nytt resecentrum. Ett särskilt stadsbyggandsprojekt med inriktning mot
planeringen av ett nytt resecentrum och stadsförnyelse längs järnvägsspåret höll på att startas,
”Pulsåder i den hållbara staden – från Svampen till Gustavsvik”.
Tre alternativa arbetssätt för barn och ungas deltagande i samhällsplaneringen diskuterades:
1. Engagera en grupp ungdomar som under föregående år utfört feriepraktik på kommunen.
Hälften av feriepraktiken hade ägnats åt utbildning i barnkonventionen, för att ge
ungdomarna förståelse för de rättigheter som står inskrivna i barnkonventionen och som allt
arbete som rör barn ska utgå ifrån. Resten av tiden fick ungdomarna arbeta med att
analysera olika platser i staden utifrån ett trygghetsperspektiv och sedan föreslå åtgärder.
Gruppen var således redan involverad i planeringsfrågor och hade kännedom om
barnkonventionen.
2. Ungdomar från ovanstående grupp skulle bli ”ambassadörer” av barnkonventionen i sina
respektive skolklasser. På så sätt skulle flera skolklasser utbildas i barnkonventionen och vi
skulle i senare skeden kunna presentera arbetsuppgifter med koppling till resecentrum i
klasserna.
3. Engagera klasser/grupper av ungdomar utan särskild utbildning i barnkonventionen i ett
försök att bygga upp ett nätverk av lärare och tillhörande klasser. Dessa skulle sedan få
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utbildning i såväl barnkonvention som i grundläggande samhällsplanering. I en förlängning
skulle klasserna kunna fungera som ”remissinstanser” för olika planeringsprojekt,
inledningsvis med inriktning mot resecentrum.
Arbetet började med att feriepraktikanterna från året innan bjöds in till ett möte där de skulle
informeras om projektet med barn och ungas deltagande i samhällsplaneringen. Inbjudan
resulterade i att endast en av ungdomarna dök upp. Punkt 1 och 2 av ovanstående arbetssätt var
således inte aktuella att arbeta vidare med.
I stället fokuserades arbetet på en vidareutveckling av arbetssätt 3. Tidigt insåg vi vikten av att
samarbeta med skolan för att nå elever.

Reflektion
Det kändes snopet att bara en ungdom kom på informationsmötet. Orsaken till den låga
uppslutningen kan vi bara gissa oss till. Kunde inbjudan ha sett annorlunda ut? Var syftet för
otydligt och oengagerade? Hade uppslutningen varit större om vi erbjudit ekonomisk
ersättning, precis som ungdomarna fått under feriepraktiken?

3.

Projektets syfte och upplägg

I utvecklingen av arbetssättet att engagera klasser/grupper av ungdomar för att skapa nätverk för
långvarigt samarbete, var det en förutsättning att få kontakt med lärare och rektorer. Efter
förankring hos gymnasiechefen skickades en riktad inbjudan till samtliga lärare som undervisar i
samhällskunskap/samhällsplanering på privata och kommunala gymnasieskolor. Tanken var att
gymnasiechefen skulle vara bärare av inbjudan till gymnasieskolans rektorer.

Reflektion
Förankringsprocessen fungerade inte som önskat. Förväntningarna på att inbjudan skulle
sippra genom skolans organisation via gymnasiechefen till rektorerna och därefter vidare till
berörda lärare, var för högt ställda. Detta skulle ske på en relativt kort tid, ca en månad. Ett
bättre tillvägagångssätt hade varit att kontakta rektorerna parallellt med gymnasiechefen i
första skedet, samt ha bättre framförhållning med inbjudan.
Inbjudan resulterade i ett första mötet där fem lärare deltog från två gymnasieskolor, en privat och
en kommunal. Syftet med det första mötet var dels att låta Trafikverket presentera projektet ”barn
och unga i samhällsplaneringen”, dels att förutsättningslöst diskutera intresset för att involvera
projekt i skolarbetet. Från kommunen fanns tjänstemän på plats för att presentera
stadsbyggnadsprojektet som skulle vara utgångspunkten för samarbetet. Lärarna ställde sig positiva
till projektet och ville delta. De intresserade lärarnas engagemang i projektet förankrades med
respektive rektor.
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Reflektion
När så få lärare anmälde sig till informationsmötet förde vi diskussionen om vi skulle
genomföra träffen eller inte. Med facit i hand var det en fördel att projektet startade med ett
fåtal lärare. Risken är stor att det hade krävt en stor organisation och allt för krävande
arbetsinsatser innan det fanns färdiga rutiner att ta stöd av, om fler lärare hade visat intresse
i ett tidigt skede.

I diskussioner om arbetssätt kom vi fram till ytterligare en grupp av ungdomar som kunde engageras,
nämligen sommarens blivande feriepraktikanter på kommunledningskontoret, som detta år var en
grupp teckenspråksanvändande ungdomar. Upplägget var som tidigare år inriktat på
barnkonventionen under hälften av tiden. Övrig tid kunde ungdomarna ägna åt
stadsbyggnadsprojektet Pulsåder i den hållbara staden.

Reflektion
I arbetet med att hitta nya arbetssätt fanns en öppenhet för nya idéer och förslag. Alla
Hur prövades,
vi har arbetat
– någravilket
nedslag
idéer
inget avfärdades
ledde fram till att två olika grupper av ungdomar
involverades. Framgångsfaktorn var en kreativ process i vårt sökande efter nya arbetssätt
istället för att fastna i att det inte blev som det var tänkt.

4. Hur har vi arbetet – några nedslag
Under projektets gång har fyra olika arbetsformer med ungdomar prövats för att få till stånd ett
inflytande för barn- och unga i samhällsplaneringen. Nedan beskrivs kortfattat hur vi arbetat med
respektive arbetsform.
1. Feriepraktiserande ungdomar fick utbildning i barnkonventionen och jobbade parallellt med
arbetsuppgifter kopplade till utvecklings- och förbättringsåtgärder av Örebro resecentrum.
Feriepraktiken leddes av två projektanställda handledare samt deltagare från Örebro kommun och
Barnrättsakademin (som bekostade en stor del av utgifterna under feriepraktiken). Upplägget för
feriepraktiken var att teckenspråkiga ungdomar, på halvtid skulle lära sig barnkonventionen och hur
den kan tillämpas. Den andra halvan av tjänsten skulle ungdomarna ägna åt att arbeta med ett antal
gruppuppgifter med koppling till planeringen av ett nytt resecentrum.
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Feriepraktikens genomförande krävde en hel del planering och insatser. Ungdomarna fick komma till
Stadsbyggnad där de fick en introduktionsföreläsning om hur kommunal planering fungerar samt
bakgrundsinformation om vilka planeringsutmaningar vi står inför i arbetet med ett nytt
resecentrum. Ungdomarna fick med sig arbetsuppgifter (bilaga 1) som de gemensamt i tre
arbetsgrupper fick ha som stöd för att komma fram till sina tankar och funderingar kring planeringen
av resecentrum och vilka synpunkter de har på resecentrum idag. Både ur ett serviceperspektiv men
också med fokus på att de är teckenspråksanvändande ungdomar.
Eftersom ungdomarna är teckenspråkanvändare och inte har svenska som sitt första språk gavs de
möjlighet att redovisa sina arbeten i form av egenproducerade filmer, framställda enligt metoden
digital storytelling. Upplägget visade sig vara lyckat och resultatet blev tre filmer som visade vad
ungdomarna tyckte skulle förändras vid de båda stationerna. Filmerna redovisades för politiker och
tjänstemän från bl.a. Stadsbyggnad.
2. Inbjudan till lärare på gymnasieskolor som resulterat i uppdragsbeställningar till elever.
Att samarbeta med lärare och elever på gymnasieskolor har varit mycket intressant och givande.
Upplägget för arbetet liknade det som vi använde oss av under feriepraktiken, med en inledande
föreläsning om vad planering innebär och hur arbetet på Stadsbyggnad går till, samt fördjupning
kring projektet Pulsåder i den hållbara staden.
Arbetsuppgifterna som eleverna arbetade med under projektet tog vi fram tillsammans med lärare
för att de skulle passa både skolans och Stadsbyggnads intressen. Uppgifterna formulerades som
uppdragsbeställningar där det tydligt framgick vad som förväntades av respektive part, vilken typ av
material som skulle levereras, samt att projektet skulle avslutas med en redovisning för politiker och
tjänstemän.
En del av upplägget med att samarbeta med skolor var att erbjuda lärare och/eller elever en
utbildning i barnkonventionen. Denna del har ännu inte genomförts. Formen för utbildning
diskuteras fortfarande. Troligtvis kommer hela lärarkollegiet på den aktuella skolan erbjudas
utbildning. I samband med dessa diskussioner har även tanken väckts om att erbjuda Stadsbyggnads
anställda en utbildning i barnkonventionen i syfte att öka förståelsen för barn och ungas deltagande i
planeringsprocessen.

Reflektion
Det är viktigt att ha framförhållning vid planeringen av och inbjudan till ungdomarnas
presentationer av sina arbeten. Detta för att ge politiker och handläggare inom
Stadsbyggnad så bra förutsättningar som möjligt att kunna delta. Presentationerna är
viktiga för att ungdomarna ska uppleva att deras resultat blir väl mottagna, samt för att
få till stånd en dialog kring deras resultat.
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3. En elev skrev sitt examensarbete utifrån projektet med visst stöd av handledning från
planerare på Stadsbyggnad
En av lärarna som visat intresse av att delta i samarbetsprojektet presenterade idén för en elev som
har stort intresse för 3D modellering, fysisk planering och långsiktig hållbarhet.
Som ett stöd för att eleven skulle komma igång träffade vi honom och gav en bakgrund till projektet
Pulsåder i den hållbara staden, levererade kartunderlag och försåg honom med samma frågor som de
feriepraktiserande ungdomarna fått ta del av. Något ytterligare stöd bidrog inte Stadsbyggnad med
och eleven efterfrågade heller inte något mer. Eleven planerade arbetets upplägg tillsammans med
sin projektledare. På försommaren 2012 presenterade han sitt arbete för byggnadsnämndens
presidium.
4. En gymnasieklass fick uppgifter att arbeta med utifrån en framtagen utvecklingsplan för en
begränsad del av staden som befann sig i ett samrådsskede.
En gymnasieklass inriktade sitt arbete mot ett annat stadsbyggnadsprojekt än övriga grupper,
nämligen Utvecklingsplan för Norrcity. Planen som var på samråd, befann sig i ett senare skede i
planprocessen vilket möjliggjorde ett något annat upplägg av arbetet. Introduktionen följde dock
samma upplägg med en introduktionsföreläsning om hur arbetet på Stadsbyggnad går till och vad
planering innebär, samt en fördjupning kring arbetet med utvecklingsplanen för Norrcity. Eftersom
planen befann sig i ett samrådsskede uppmanade vi eleverna att skicka in samrådssvar, samt
uppvakta tjänstemän och politiker med frågor under bemannade samrådsmöten. Kopplat till
utvecklingsplanen och innehållet i deras kurs på temat ”Teknik, människa, miljö” lämnade vi förslag
på frågeställningar som eleverna kunde arbeta med.
Något som inte förankrades tillräckligt var hur arbetet skulle redovisas och hur återkopplingen från
Stadsbyggnad skulle utformas. Trots upprepade kontakter med läraren uteblev svar vilket ledde till
att frågan rann ut i sanden när terminen var slut.

Reflektion
Samarbete då fler parter deltar tar tid, mycket mer än man tror. Det ställer krav på alla som deltar
och krav på samordning. Det är viktigt att alla deltagare från början har sin roll klar för sig och vet
vilka förväntningar som ställs. När barn och unga involveras i denna typ av arbeten är det viktigt att
arbetet inte rinner ut i sanden. Vi vuxna har en skyldighet att förmedla allvaret och vikten av
ungdomarnas arbete och synpunkter.

5. Återkoppling till ungdomarna
Det är viktigt att barn och unga får en återkoppling på sitt deltagande. Återkopplingen kan se olika ut
och beror på hur arbetet presenteras inledningsvis.
I våra kontakter med ungdomar har vi försökt att i tidiga skeden förklara vårt syfte med
ungdomarnas deltagande samt vad de kan förvänta sig av oss. Eftersom vi utgått ifrån ett
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stadsbyggnadsprojekt som har en väldigt lång tidplan har det varit viktigt att tidigt informera om att
ingen i dagsläget vet hur det kommer att bli. Det är inte säkert att några av ungdomarnas förslag
kommer att genomföras, men att deras arbete kommer att tas emot av politiker och tjänstemän och
kan fungera som ett idé- och planeringsunderlag.
Såväl feriepraktikanterna som gymnasieeleverna som arbetade enligt en uppdragsbeställning, fick
tydliga instruktioner i början av projektet om vad uppdraget innebar och hur redovisning och
återkoppling skulle se ut. Under redovisningarna var det viktigt att eleverna blev den självklara
huvudpunkten på programmet. Samtliga redovisningar gav ett starkt intryck på åhörarna.
Eleven som genomförde sitt examensarbete med koppling till projektet Pulsåder i den hållbara
staden, hade tydliga riktlinjer från sin lärare vad uppdraget innebar, medan vi i projektledningen
hade mycket liten del i arbetet då det initierades på elevens egna initiativ.
Den gymnasieklass som arbetade med en samrådshandling över en utvecklingsplan för området
Norrcity fick knapphändig information om återkoppling och förväntningar från Stadsbyggnad.
Orsaken till det var att kontakten med läraren var knapp och vi lyckades inte få till stånd något
samarbete kring upplägget av arbetet. Vi upplevde att vår roll och förväntningarna på oss i
förhållande till lärarens roll i projektet var oklar. Vid ett flertal tillfällen frågade vi hur läraren ville att
arbetet skulle återkopplas innan skolavslutningen, men vi fick inga konkreta svar. Vi har därför inte
sett några resultat och heller inte kunnat bemöta elevernas förslag och idéer. Möjligen ansåg lärare
och elever sig nöjda med de kontakter som vi uppmanade dem att ta med politiker och tjänstemän
som fanns till hands under bemannade samrådsträffar.

Reflektion
Samstämmigheten i samarbetet är något som behöver utvecklas med varje lärare. Det är
inget som sker automatiskt. Vi skulle ha behövt säkra upp återkopplingen på ett mycket
tydligare sätt.

6. Beslut om rutiner
”Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under omständigheter som
gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen
vilja och åsikter”. Så lyder Örebro kommuns barnvision som tillsammans med barnkonventionen ska
ligga till grund för kommunens planering och beslutsprocesser.
Örebro kommun har sedan flera år ett antal beslut om att barn och ungdomar ska involveras i
kommunens arbete. Därför finns inget behov av att fatta beslut om nya rutiner för barns delaktighet
centralt i Örebro kommun.
Här följer de redan antagna beslut/rutiner:
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•

Barnvision för Örebro kommun, antagen av kommunfullmäktige 2001.

•

Beslut om ytterligare 4 år i partnerskapet för Barnkonventionen, 2012-2016. Där
ingår kollegial granskning.

•

Stadsbyggnad och kommunledningskontoret har gemensamt tagit fram en
Konsekvens och behovsbedömningsmall(se bilaga2) som alla beslut ska granskas
utifrån. Konsekvensbedömningsmallen utgår från tre dimensioner, ekologiskt-,
ekonomisk- och social hållbarhet. När det gäller Stadsbyggnads arbete innefattar
detta alla planer, men även utredningar, förstudier mm.

6.1 Beslut på förvaltningsnivå
Vi har i vårt projekt prövat fyra olika arbetsformer för att få till stånd ett inflytande för barn och unga
i samhällsplaneringen. Under arbetets gång har vi vid flera tillfällen ställts inför utmaningar och
oförutsedda situationer. Vi har ibland fått ta ett steg tillbaka för att sedan kunna ta två steg framåt.
Allt arbete som innebär utveckling av metoder och rutiner är tids- och energikrävande första gången
det genomförs. Förhoppningen är att i takt med ökad erfarenhet ska arbetsmetoderna omsättas i
rutiner i det dagliga arbetet.
På Stadsbyggnad kommer beslut att fattas kring hur arbetet med barn och ungas delaktighet i
samhällsplaneringen kan förstärkas genom ändringar i de mallar som redan används. Besluten ska
grundas på de erfarenheter som vi erhållit under projektets gång och de arbetsmetoder och rutiner
som detta genererat. Ännu finns många idéer för framtida arbetsmetoder som inte hunnit prövas
och därmed inte hunnit omsättas i rutiner. Rutinernas utformning kommer därför utarbetas under en
lång tid framöver vilket kan komma att innebära återkommande beslut på förvaltningen.
Några av de rutiner som vi har utvecklat under vårt arbete i projektet Barn och unga i
samhällsplaneringen, och som står inför förvaltningsbeslut delar vi med oss av nedan.
•

För att få ett stöd i urvalet av planer, program, utredningar och dylikt som kan lämpa sig för
ett deltagande från barn och unga, har vi förslag på en justering i befintliga dokumentmallar
som idag används vid skapande av planprogram, utredning etc. Tanken är att det i mallen
tillkommer ett avsnitt som handlar om hur barn och unga påverkas av den föreslagna planen.
I mallen ställs krav på en motivering till varför eller varför inte
planen/utredningen/programmet/etc. kan lämpa sig för ett deltagande från barn och unga.
En checklista i form av ett antal frågor finns redan idag i Konsekvens och
behovsbedömningsmallen som stöd, t.ex. ”Beskriv hur barn och unga påverkas av planen ?”,
”Vilka frågor är särskilt viktiga att få belysta ur ett barn och ungdomsperspektiv?” Detta är
frågor som kan kompletteras och utvecklas ytterligare.

•

När det finns en lämplig plan/utredning/program för barn och unga att delta i är nästa steg
att välja en lämplig arbetsform ( engagera skolklass via lärare, feriepraktik etc.). Som stöd
finns en kontaktlista över lärare som har visat intresse för att involvera stadsplanering i
skolarbetet. Denna kontaktlista är ett levande dokument som ständigt uppdateras parallellt
med att nya lärare visar intresse.
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•

För att ge ungdomarna en grund för kommande arbete har vi tagit fram ett
presentationsmaterial. Det beskriver kommunens organisation, vilka kompetenser finns på
Stadsbyggnad, vad samhällsplanering handlar om och vilka lagar som styr. Ungdomarna har
fått inblick i hur det går till att ta fram en plan och vilka möjligheter man som privatperson
har att vara delaktig i planeringsprocessen.

•

Det finns behov av ett flertal checklistor för att ban och ungas deltagande i planfrågor ska bli
till rutin. Än så länge finns två färdiga checklistor, se bilaga 3 och 4.

7. Vad har vi lärt oss av samarbetet?
Under projektets gång och i takt med att vi prövat och utvärderat olika arbetssätt har vi upptäckt att
det sammanhang som ungdomarna befinner sig i när arbetsuppgiften presenteras är avgörande för
hur arbetet ska fortskrida. Vid jämförelser mellan de olika grupperna av deltagande ungdomar har vi
noterat att förutsättningarna och förkunskaperna för respektive grupp sett olika ut, vilket till stor del
påverkat hur ungdomarna uppfattat sina uppgifter. Som exempel kan jämföras den gymnasieklass
som arbetat med uppdragsbeställningar, den feriepraktiserande gruppen ungdomar, och den
gymnasieklass som arbetade med en utvecklingsplan under samrådsskede, där skillnaderna i
förutsättningar är slående.
Feriepraktikanterna var en grupp av ungdomar som inte tidigare kände varandra. De kom från olika
delar av staden, var olika gamla och gick på olika skolor. De hade ingen kännedom om att arbetet
skulle handla om samhällsplanering. I början av praktikperioden skulle gruppen och handledarna
svetsas samman, var och en skulle hitta sin sociala roll, samtidigt som arbetsuppgiften om
resecentrum presenterades. Sannolikt gick stor del av gruppens uppmärksamhet åt annat än
arbetsuppgiften inledningsvis. Arbetet pågick under tre veckor, där ungefär hälften av tiden ägnades
åt arbetsuppgifterna med inriktning mot planeringen av ett nytt resecentrum.
Den gymnasieklass som arbetade med uppdragsbeställningar kände varandra väl och hade redan
invanda roller. Klassen fick i god tid innan arbetet sattes igång kännedom om projektet och fick i
samarbete med sin lärare vara med och formulera arbetsuppgifternas innehåll. Läraren hade vid flera
tillfällen fått inblick i projektet ”Barn och unga i samhällsplaneringen”, bland annat genom
deltagande vid en av projektets nätverksträffar. Den förberedande processen var väl fungerande och
kontakterna mellan oss och läraren pågick under lång tid innan elevernas arbete sattes igång. Klassen
fick sina arbetsuppgifter presenterade i en van situation av en pedagogisk ledare; ett för dem
naturligt sammanhang. Under knappt tre veckors tid arbetade klassen schemabrytande (enbart med
arbetsuppgifterna).
Den gymnasieklass som arbetade med en utvecklingsplan under samrådsskede hade ingen som helst
kännedom om sin arbetsuppgift innan de kom till Stadsbyggnad för en introduktionsföreläsning.
Deras förutsättning för genomförande av uppgiften var också annorlunda jämfört med de två andra
grupperna, då den skulle genomföras under ordinarie lektionstid (4 h/v) under 6 veckor, inom en
kurs. Klassläraren hade god inblick i projektet ”Barn och unga i samhällsplaneringen” bland annat
genom deltagande på en nätverksträff. Däremot hade läraren valt att inte på förhand involvera
eleverna i arbetsupplägg. Förberedelsetiden inför arbetet var kort och vi hade mycket begränsade
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kontakter med läraren om upplägget vilket gjorde att vi uppfattade vår roll och förväntningarna på
oss som oklara.
Vi som handledare har successivt under arbetets gång dragit nytta av våra erfarenheter och på så
sätt kunnat förbättra presentationer och upplägg av arbetsuppgifter. Trots de olika förutsättningar
respektive gruppen har haft, uppfattar vi ändå att vi lyckats förklara varför deras deltagande i
samhällsplaneringen är viktig. Våra erfarenheter av att olika gruppers sammansättning kan påverka
ungdomarnas arbeten gör att vi i framtiden kan vara bättre förberedda i hur vi presenterar uppgifter.
Vi kan också förbereda oss genom att försöka ta reda på så mycket som möjligt om
ungdomsgrupperna som möjligt, innan ett samarbete inleds.

Med ungdomarna
För att utvecklas i ett rutin- och metodarbete är det viktigt att utvärdera det arbete som genomförts.
Även för de medverkande ungdomarna är utvärderingen viktigt, då det innebär en typ av
återkoppling som visar på att elevernas upplevelser är viktiga. Under projektets gång har vi
utvärderat arbetet på lite olika sätt.
De feriepraktiserande ungdomarna lämnade en spontan muntlig utvärdering efter sina redovisningar.
Gruppen förundrades av att deras synpunkter hade väckt så stort intresse hos politiker och
tjänstemän. Någon visade förvåning över att möjligheten fanns att komma med synpunkter.
Samtidigt framfördes åsikter om att arbetet hade varit svårt att ta sig an inledningsvis eftersom det
var ett ämne och en arbetsform som ungdomarna inte var vana med.
Eleven som i sitt examensarbete modellerade ett gestaltningsförslag över stadens nya resecentrum
förmedlade sina erfarenheter och upplevelser som enbart positiva, efter avslutat uppdrag.
Vikten av utvärdering tog vi fasta på i samarbetet med den gymnasieklass som arbetade efter
modellen med uppdragsbeställningar. Såväl elever som lärare och handledare ombads besvara ett
frågeformulär efter att uppdraget var slutfört.
Eleverna visade sig generellt mycket positiva till arbetet. Sammantaget hade merparten av dem
mycket goda erfarenheter från sina handledare och den information de fått ta del av i olika
sammanhang. De upplevde att de verkligen fått vara delaktiga. Så här uttrycker sig en elev:
”Jag förväntade mig att våra åsikter inte var så viktiga”
Alla elever kunde rekommendera det här sättet att arbeta på till sina skolkamrater.
Gymnasieklassen som arbetade med utvecklingsplan för Norrcity fick aldrig någon möjlighet att
utvärdera sitt arbete på grund av svårigheter med kontakt och återkoppling som beskrivit tidigare.

Med lärare/skola
All kontakt med skola kräver god framförhållning. Förankringen hos respektive rektor är ofta
avgörande för att ett samarbete ska kunna åstadkommas. När en kontakt väl är etablerad med en
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skola/lärare behöver kontakten upprätthållas. Initialt ligger detta ansvar på den part som bjuder in
till samarbete (i detta fall Stadsbyggnad). Det är viktigt att båda parter känner ett ansvar och att
arbetet ger mervärde både för läraren och för planhandläggaren.
Precis som alla ungdomsgrupper är olika, är även alla pedagoger olika. Det ställer krav på respektive
part att tidigt definiera sina roller när ett samarbete inleds. Detta är särskilt viktigt eftersom
undervisningen sker utifrån väldigt olika kriterier, exempelvis: skolämnen, undervisningsform,
omfattning, lärares olika arbetssätt, pedagogik samt förmåga att förankra arbetet och entusiasmera
eleverna.
Som vi tidigare har nämnt är god framförhållning i kontakter med skolan viktig. Det kan vara rimligt
att räkna med att en första kontakt på höstterminen innebär att det praktiska samarbetet kan
komma igång på vårterminen. Några goda erfarenheter som vi kan dela med oss av är:
•

skriv avtal (bilaga 5) om ”rättigheterna” till allt material som produceras.

•

skriv avtal (bilaga 6) med skolan eller eleverna (över 16 år) om att få lägga ut materialet på
sociala medier.

En erfarenhet som vi fått är att det är smart att vända sig till klasser som man kan återkoppla till och
fortsätta arbeta med under mer än en termin. Det ger bättre förutsättningar för en långvarig och
väletablerad kontakt som kan ge mervärden för såväl lärare, elever som planerare. Dessutom är
möjligheterna för återkoppling bättre och chanserna för att eleverna får uppleva en fysisk förändring
av det planarbete de varit med och samarbetat kring, kan hinna åstadkommas innan eleverna lämnar
skolan.

Reflektion
Det var mycket positivt att bjuda in några elever tillsammans med en lärare för att göra
planeringen. Då visar man på att ungdomarnas synpunkter och åsikter är viktiga från
första stund.

Med kollegorna på Stadsbyggnad
För att barn och unga ska involveras i samhällsplaneringen på ett naturligt och rutinmässigt sätt krävs
det att tjänstemännen på Stadsbyggnad har tillräcklig kunskap om och förståelse för barns
rättigheter. Alla kommunala tjänstemannagrupper har skyldighet att verka för att barnkonventionens
intentioner uppfylls. Anställda i Örebro kommun har dessutom krav på sig att göra
konsekvensbedömningar av alla beslut. För Stadsbyggnads del innebär det att alla planer som tas
fram för beslut ska konsekvensbedömas utifrån socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Inom
den sociala konsekvensbedömningen lyfts barn fram som en viktig grupp att beakta utifrån olika
perspektiv. Arbetet med konsekvensbedömningar fungerar bra på Stadsbyggnad, men det finns
utvecklingspotential.
En stor utmaning som vi har identifierat under projektet är att barns deltagande måste ses som
resurs i ett större sammanhang, inte bara för att ge underlag för en fysisk plan eller en utredning
(artikel 12 barnkonventionen), utan även för uppfyllandet av barnkonventionens samtliga artiklar,
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exempelvis om demokratiskt inflytande. Under projektets gång har vi noterat att det finns ett
utbildningsbehov för personalen på Stadsbyggnad för att nå en djupare dimension av barn och ungas
deltagande.
Reflektioner från kolleger
Under arbetet med gymnasieklassen som arbetade med uppdragsbeställningar fanns tre handledare
utsedda att arbeta med var sin elevgrupp. Den utvärdering som gjordes i samband med elevernas
slutredovisning visar att handledarna till övervägande del var positiva och upplevde arbetet som
givande. Arbetet upplevdes mindre tidskrävande än förväntat och den projektbeskrivning som varje
handledare fick ta del av upplevdes som ett stöd. Några lärdomar fick handledarna också med sig. En
handledare har noterat några förbättringsmöjligheter:
•

Bestämma mig för vad jag vill ha levererat från eleverna. Inte anta att de kommer
återkoppla.

•

Kanske ha en tydligare tidsplan för genomförandet

•

Bestämma med gruppen hur snabbt de kan förvänta sig en återkoppling från mig som
handledare.

Alla handledare uppfattade uppdragsbeställningarna som för allmänt hållna. Mer detaljerade och
styrande beställningar skulle göra arbetet enklare för både elever och handledare. En allmänt håller
beställning gör det svårt att avgöra om ”konsulterna” har levererat det beställaren önskade. 1
En handledare menade att ”som man frågar får man svar”. Det är en balansgång mellan vad man kan
säga för att inspirera utan att det ”planteras” som en idé.
Intressant är att handledarnas synpunkter skiljer sig åt i vissa avseenden. På frågan Kan tänka sig att
rekommendera arbetssättet (anlita skolklasser som utredningsinstitut) till kolleger? svarar en
handledare så här:
”Absolut. Det är inte bara viktigt att de vi bygger staden för är med och påverkar, utan även
lärorikt och inspirerande”.
På samma fråga svarar en annan handledare:
”Nja, eftersom jag är tveksam till ” institutsidén”. Men t.ex. enkätundersökningar och olika
räkningar av t.ex. cykeltrafik är återkommande uppgifter i olika projekt. Lätt att lägga ut på

1

Kommentaren ringar in det som vi i projektledningen uppfattat som det svåraste under hela projektets gång, nämligen att
vi inte har kunnat formulera tillräckligt precisa arbetsuppgifter. Detta beror dels på att vi inte har ingått i projektgruppen för
”Pulsåder i den hållbara staden” och därmed inte haft tillräcklig inblick i det löpande arbetet. Dels beror de allmänt hållna
frågorna på att projektet ”Pulsåder i den hållbara staden” inte har legat i fas med projektet ”Barn och unga i
samhällsplaneringen”. Vi har ”tvingats” föra dialog med barn och unga i ett skede då vi inte känt oss bekväma med att
samråda. På grund av detta var vi noga med att stämma av beställningarna med projektledningen för ”Pulsåder i den
hållbara staden”. Ändå uppfattas beställningarna som för allmänt hållna.
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annan part. Ev. även inventeringar. Man kan fråga sig över syftet: att vi ska få utfört det vi vill
eller att skolan/eleverna ska få öva på verkliga fall?”

Reflektion
Kan det vara så att vi i våra olika professioner formas till att tänkta och se på möjligheter
på olika sätt? Vissa är skolade att arbeta enligt fasta strukturer, medan andra är vana att
vända och vrida på olika perspektiv. Detta påverkar hur man ser på barn och ungas
deltagande – som en process för att lösa ett problem eller för att hitta nya synsätt?

Med andra tjänstemän
Ungdomarnas idéer har presenterats för det nybildade stationsrådet och därmed har resultat
överlämnats. Dags dato kan man hittills inte se några av de förändringar som ungdomarna pekat på,
men det kommer förhoppningsvis att komma och vi bevakar frågan. Vi har i dagsläget tagit del av
information om att nya bänkar ska sättas upp vid resecentrum. Då kan vi anta att ungdomarnas
förslag till förändringar har påverkat.
De andra kommunerna
Inspiration och en del bra idéer att ta fasta på i det egna arbetet. Även mindre lyckade försök med
inflytande som vi kan undvika i fortsatt arbete.
Föreläsare
En del inspirerande föreläsare har bidragit till vårt arbete eller inspirerat oss till hur vi kan arbeta i
framtiden. Vissa föreläsningar har varit givande ut rent informationsutbyte, medan andra varit mer
inspirerande.
Andra
En del av projektarbetet har handlat om att dokumentera och sprida information och resultat av det
arbetet som vi och ungdomarna har genomfört. Ett tillvägagångssätt som vi har försökt få till stånd
spridning av vårt arbete genom är via media. Vi har vid flera tillfällen kontaktat lokala medier via
pressmeddelanden i samband med elevredovisningar. Några gånger har lokaltidningar nappat, men
inte i den utsträckning som vi hade hoppats på.

8. Fortsatt arbete
Under projektets gång har vi samlat på oss en hel del erfarenheter, både sådant som varit mindre
lyckat och sådant som varit bra och som går att vidareutveckla. En hel del nya idéer har väckts över
hur barn och ungas deltagande i samhällsplaneringen kan utvecklas i Örebro kommun. Trots att
projektet har pågått i närmare 3 år känns det som att det är nu som det verkliga arbetet börjar.
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Att-göra listan är lång. Vi behöver blicka både bakåt och framåt. Några av de arbetsuppgifter och
idéer som vi har att ta ställning till den närmsta tiden sammanfattas i punkterna nedan:
•

Ha ett seminarium med alla berörda på Stadsbyggnad, inte enbart planhandläggare

•

Bjuda in fler lärare och rektorer till informationsträff om att inleda samarbete kring barn och
ungas deltagande i samhällsplaneringen.

•

Se över befintlig checklista för konsekvensbedömning av beslut i Örebro kommun och
komma med förslag till nya skrivningar utifrån barn och ungas delaktighet.

•

Inleda ett samarbete med en konstnär i projektet ”Demokrati, konst och det offentliga
rummet”. Syftet är bl.a. att barn och unga ska öka förståelsen för hur demokrati fungerar och
få möjlighet att bli aktiva i utvecklingen av det offentliga rummet.

•

Ta fram en folieportfölj med rutiner. Olika arbetssätt för grupper med barn och unga.

•

Färdigställa rutiner.

•

Förankra rutiner och implementera arbetssätt på Stadsbyggnad och på skolorna, exempelvis
med stöd av utbildningar, föreläsningar om barnkonventionen, medborgarinflytande mm.

•

Idé om att starta en kvällskurs för barn och unga på temat stadsbyggnad under Komtek.
Kontakt är tagen och de ställer sig positiva till idén. Kursen skulle erbjuda fördjupade
kunskaper om kommunal planering, beslutsprocesser, kartkunskap mm.

•

Idé om att utforma samråd och utställningar för fysiska planer, där barn och ungas
synpunkter kan få en naturlig plats på ett annat sätt än vad som sker traditionellt.

•

Ta fram metoder för att arbeta med förskolebarn.

•

Ta kontakt med barnrättsakademin för att säkerställa utbildning i Barnkonventionen

•

Planera för eventuell feriepraktik nästa sommar

•

Koppla en informatör till arbetet som stöd för hur vi kommunicerar ut det arbete vi gör till
medborgarna

•

Arbeta på att säkerställa att planerarresurs från förvaltningskontoret finns tillgänglig för
kommande planarbeten

•

Utbildning i Barnkonventionen för stadsbyggnad.

9. Slutreflektioner
Barn och unga i samhällsplaneringen har varit ett lärorikt och spännande projekt att delta i. Vi har
kommit en liten bit längre på vägen mot att på ett tillfredsställande sätt involvera barn och unga i
våra rutiner i planarbetet i Örebro kommun. Dock har vi fortfarande mycket arbete kvar innan vi kan
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känna oss stolta över omfattningen av barn och ungas deltagande. Arbetet som vi har genomfört har
väckt många intressanta idéer som vi nu ska utveckla och arbeta vidare med.
”Pulsåder i den hållbara staden” visade sig vara ett svårt stadsbyggnadsprojekt att applicera ett
utvecklingsarbete för barn och ungas deltagande kring. Stadsbyggnadsprojektet har under hela
projekttiden befunnit sig i ett mycket tidigt skede, så tidigt att det inte fanns så mycket att samråda
kring. Inte ens Stadsbyggnads projektgrupp kunde riktigt sätta fingret på vad de ville ha hjälp av
ungdomarna att utreda. För oss i projektledningen försvårades arbetet ytterligare av att vi inte varit
deltagare i projektgruppen, och således inte haft inblick i vilka frågor som skulle kunna utredas vidare
av ungdomar. Detta har bidragit till att vi har ”tvingats” formulera frågor och arbetsuppgifter som
varit allmänt hållna enbart för att ungdomarna skulle ha något att arbeta med, inte i förta hand för
att faktiskt få ungdomarnas hjälp att komma vidare.
Trots detta har vårt arbete genererat intressant material som kan användas då projektet ”Pulsåder i
den hållbara staden”, med nya resecentrum som ett nav, tar mer konkreta arbetsformer. Vi har
genom vårt deltagande i ”Barn och unga i samhällsplaneringen” lyckats med att få upp ögonen för
att barn och ungas delaktighet i planeringsarbetet ger nya och andra perspektiv. Men vi medvetna
om att det är lång väg kvar till att det är en självklarhet att efterfråga barn och ungas medverkan.
När vi nu tittar i backspegeln kan vi konstatera att det hade varit bra att skapa en webbsida där vi
kunde lägga ut aktuell information vartefter projektet fortskred. Det skulle kunna fungera som en
ingång för flera intressenter, lärare, media, och andra medarbetare på kommunen.
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Bilaga 1

Uppgifter till grupparbete under
feriepraktiken 13/6-1/7-2011
Örebro ska få ett nytt resecentrum. Nu håller vi på att kartlägger viktig information för att få
ett bra underlag så att vi kan bygga ett nytt resecentrum som är dimensionerat för de olika
flöden som väntas i framtiden.
I dag är det trångt på resecentrum. Med hjälp av inventeringar har vi kommit fram till
följande uppgifter vid resecentrum:
•
Antalet på- och avstigande på tågen är ca 5 000 per dygn.
•
Antalet på- och avstigande på regionbussar är ca 3 000 per dygn
•
Antalet på- och avstigande på stadsbussar var ca 2 000 per dygn (före nya linjenätet).
•
Antalet på- och avstigande på fjärrbussar är 200-300 per dygn
…och vid Södra stationen:
•
Antalet på- och avstigande på tågen är ca 700 per dygn.
•
Antalet på- och avstigande på stadsbussarna och regionbussarna har inte gått att få
fram.
Det finns transportpolitiska mål, både lokala och nationella, om ökat resande med tåg- och
busstrafik i framtiden. Om ca 20 år kan vi anta att resandet med tåg och buss kan öka med
det dubbla, eller rent av det tredubbla. Dessutom kommer godstrafiken att öka. Förutom
detta är det troligt att det i framtiden kommer att finnas lokala tåg/ pendeltåg som ska angöra
resecentrum. Undantaget att alla tåg och bussar ska rymmas vid framtidens resecentrum,
behöver det även finns plats för taxi, kortidsparkeringar för bil, cykelparkeringar, väntytor,
toaletter mm.
En förutsättning för att målen om ökat resande ska uppnås är att kvaliteten i
kollektivtrafiken ökar. Därför är det viktigt att tänka på kvaliteten i utformandet av ett nytt
resecentrum. Om resandet fördubblas eller tredubblas kommer betydligt fler resenärer att
vistas vid resecentrum varje dag. Det medför ett behov av att komplettera resecentrum med
annan service. Exempelvis kan det handla om att skapa trygga, tillgängliga och trivsamma
miljöer. En annan viktig kvalitet är tydlighet (lätt att hitta, lätt att få nödvändig information
etc.). Kanske är det servicefunktioner som gör att en plats kvaliteter ökar? Vad tycker ni?
Hjälp oss att utveckla framtidens resecentrum genom att besvara frågorna på kommande
sida.
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Grupp 1
Del 1:

För att öka kvaliteten på Örebros framtida resecentrum behöver vi veta hur många som idag
använder olika servicefunktioner. Vi behöver er hjälp med att räkna hur många personer
som nyttjar: toaletter, biljettautomater, biljettförsäljning vid disk, informationsdisk,
pressbyrån, godisautomat etc. på resecentrum.
Räkningen ska utföras under morgonrusningen, kl 07.00-08.00, en måndag och en onsdag.
Genom räkneuppgiften får ni möjlighet att studera resecentrums funktioner på ett sätt som ni
har nytta av i del två av uppgiften.
Till del 1 bifogas räkneprotokoll och karta över observationsplatser. De räknepunkter som
grupp 1 och grupp 3 ansvarar för kräver 5 personer/räknetillfälle. Om ni är för få i grupperna
får ni ”låna” räknare från grupp 2 och 4.

Del 2

Vilka funktioner behöver finnas vid Örebro resecentrum?
Vad är viktigast?
Vad är mindre viktigt?
Vad saknas idag som behöver finnas i framtiden?
Vad ska man kunna göra på resecentrum när man väntar på bussen/tåget 15-30
minuter?
Besvara ovanstående frågor utifrån perspektivet att ni är resenärer som åker till Örebro
resecentrum för vidare transport till annan del av kommunen eller landet (arbetspendling,
skolpendling, turister, konferensresenär etc.).
Försök att analysera utifrån olika resenärers perspektiv, exempelvis barn och ungdomar,
vuxna, äldre, människor med funktionsnedsättning, rörelsehindrade etc.
Fundera även över:
•
I dag är det svårt att orientera sig vid resecentrum. Som besökare utifrån är det inte
självklart hur man ska röra sig för att komma till centrum. Hur kan stråket mellan
resecentrum och centrum förtydligas och göras mer attraktivt och inbjudande.
•
Hur är det att resa till och från Sveriges teckenspråkhuvudstad? Vilka förbättringar
kan göras?
Till del 2 bifogas karta med flygfoto som kan vara till er hjälp.

Grupp 2
Del 1:

För att öka kvaliteten på Örebros framtida resecentrum behöver vi veta hur många som idag
använder olika servicefunktioner. Vi behöver er hjälp med att räkna hur många personer
som nyttjar: toaletter, biljettautomater, biljettförsäljning vid disk, informationsdisk,
pressbyrån, godisautomat etc. på Södra stationen. Räkningen ska utföras under
morgonrusningen, kl 07.00-08.00, en måndag och en onsdag.
Genom räkneuppgiften får ni möjlighet att studera resecentrums funktioner på ett sätt som ni
har nytta av i del två av uppgiften.
Till del 1 bifogas räkneprotokoll och karta över observationsplatser.
De räknepunkter som grupp 2 och 4 ansvarar för kräver 3 personer/räknetillfälle. Den i
gruppen saknar räknepunkt får hjälpa grupp 1 eller 3 som behöver 5 personer/räknetillfälle.

Del 2:

Vilka funktioner behöver finnas vid Örebro Södra station?
Vad är viktigast?
Vad är mindre viktigt?
Vad saknas idag som behöver finnas i framtiden?
Vad ska man kunna göra på Örebro Södra station när man väntar på bussen/tåget 1530 minuter?
Analysera ovanstående frågor utifrån perspektivet att ni är resenärer som åker från Örebro
Södra station för vidare transport till annan del av kommunen eller landet (arbetspendling,
skolpendling, turister, konferensresenär etc.). Försök att analysera utifrån olika resenärers
perspektiv, exempelvis barn, ungdomar, vuxna, äldre, människor med funktionsnedsättning,
rörelsehindrade etc.
Fundera även över:
•
Många som besöker Örebro för första gången känner inte till att Örebro Södra station
finns. Det är förhållandevis få resenärer som trafikerar Örebro Södra station. När vi planerar
för ett nytt resecentrum har vi ställt oss frågan om Örebro Södra station ska finnas kvar i
framtiden. Vilka för- och nackdelar ser ni med två stationer i Örebro?
•
Hur är det att resa till och från Sveriges teckenspråkhuvudstad? Vilka förbättringar
kan göras?
Till del 2 bifogas karta med flygfoto som kan vara till er hjälp.

Grupp 3
Del 1:

För att öka kvaliteten på Örebros framtida resecentrum behöver vi veta hur många som idag
använder olika servicefunktioner. Vi behöver er hjälp med att räkna hur många personer
som nyttjar: toaletter, biljettautomater, biljettförsäljning vid disk, informationsdisk,
pressbyrån, godisautomat etc. på resecentrum.
Räkningen ska utföras under morgonrusningen, kl 07.00-08.00, en tisdag och en torsdag.
Genom räkneuppgiften får ni möjlighet att studera resecentrums funktioner på ett sätt som ni
har nytta av i del två av uppgiften.
Till del 1 bifogas räkneprotokoll och karta över observationsplatser.
De räknepunkter som grupp 1 och grupp 3 ansvarar för kräver 5 personer/räknetillfälle. Om
ni är för få i grupperna får ni ”låna” räknare från grupp 2 och 4.

Del 2:

Vilka funktioner behöver finnas vid Örebro resecentrum?
Vad är viktigast?
Vad är mindre viktigt?
Vad saknas idag som behöver finnas i framtiden?
Vad ska man kunna göra på resecentrum när man väntar på bussen/tåget 15-30
minuter?
Analysera ovanstående frågor utifrån perspektivet att ni är resenärer som åker från andra
delar av kommunen, länet eller landet till Örebro resecentrum (arbetspendling, skolpendling,
turister, konferensresenär etc.). Försök att analysera utifrån olika resenärers perspektiv,
exempelvis barn, ungdomar, vuxna, äldre, människor med funktionsnedsättning,
rörelsehindrade etc.
Fundera även över:
•
I dag är det svårt att orientera sig vid resecentrum. Som besökare utifrån är det inte
självklart hur man ska röra sig för att komma till centrum. Hur kan stråket mellan
resecentrum och centrum förtydligas och göras mer attraktivt och inbjudande.
•
Hur är det att resa till och från Sveriges teckenspråkhuvudstad? Vilka förbättringar
kan göras?
Till del 2 bifogas karta med flygfoto som kan vara till er hjälp.

Grupp 4
Del 1:

För att öka kvaliteten på Örebros framtida resecentrum behöver vi veta hur många som idag
använder olika servicefunktioner. Vi behöver er hjälp med att räkna hur många personer
som nyttjar: toaletter, biljettautomater, biljettförsäljning vid disk, informationsdisk,
pressbyrån, godisautomat etc. på Södra stationen.
Räkningen ska utföras under morgonrusningen, kl 07.00-08.00, en tisdag och en torsdag.
Genom räkneuppgiften får ni möjlighet att studera resecentrums funktioner på ett sätt som ni
har nytta av i del två av uppgiften.
Till del 1 bifogas räkneprotokoll och karta över observationsplatser.
De räknepunkter som grupp 2 och 4 ansvarar för kräver 3 personer/räknetillfälle. Den i
gruppen saknar räknepunkt får hjälpa grupp 1 eller 3 som behöver 5 personer/räknetillfälle.

Del 2:

Vilka funktioner behöver finnas vid Örebro Södra station?
Vad är viktigast?
Vad är mindre viktigt?
Vad saknas idag som behöver finnas i framtiden?
Vad ska man kunna göra på Örebro Södra station när man väntar på bussen/tåget 1530 minuter?
Analysera ovanstående frågor utifrån perspektivet att ni är resenärer som åker från andra
delar av kommunen, länet eller landet till Örebro Södra (arbetspendling, skolpendling,
turister, konferensresenär etc.). Försök att analysera utifrån olika resenärers perspektiv,
exempelvis barn, ungdomar, vuxna, äldre, människor med funktionsnedsättning,
rörelsehindrade etc.
Fundera även över:
•
Många som besöker Örebro för första gången känner inte till att Örebro Södra station
finns. Det är förhållandevis få resenärer som trafikerar Örebro Södra station. När vi planerar
för ett nytt resecentrum har vi ställt oss frågan om Örebro Södra station ska finnas kvar i
framtiden. Vilka för- och nackdelar ser ni med två stationer i Örebro?
•
Hur är det att resa till och från Sveriges teckenspråkhuvudstad? Vilka förbättringar
kan göras?
Till del 2 bifogas karta med flygfoto som kan vara till er hjälp.

Konsekvens- och behovsbedömning
2010-03-01

Bilaga 2
Bn XXXX/20XX

Checklista med analys för att: a) identifiera konsekvenser av planen/ärendet utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv b) bedöma behovet av
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av planer enligt Miljöbalken och Plan- och bygglagens kriterier för betydande miljöpåverkan.
Plan/ärende:
Fastighet:
Områdesnamn:
Församling:
Populärnamn:

Lägg in en kartbild/foto/illustration över
planområdet/ärendet.
När det gäller en fysisk plan - markera
området genom att ringa in det och skriva
en etikett med pil till området: PLANOMRÅDE. Se till att etikett och pil hamnar inom ramen för kartan/fotot.

Bedömning av handläggare/projektgrupp genomförd den 20XX-XX-XX av:
Namn
Förvaltning

Bedömning granskad på MKB-möte den 20XX-XX-XX av:
Namn
Förvaltning

Bedömning granskad av KB den 20XX-XX-XX
Stadsbyggnad, Örebro kommun
Box 33400
Stadsbyggnadshus I
701 35 Örebro
Åbylundsgatan 8 A

019-21 10 00 kundtjänst
019-21 15 63 fax

stadsbyggnad@orebro.se
www.orebro.se

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), Finnish Ministry
of Environment and the partners. New Bridges project: www.urbanrural.net

Bedömning granskad av länsstyrelsen den 20XX-XX-XX
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Förutsättningar
Planens/ärendets syfte och huvuddrag
Beskriv det generella syftet med planen/ärendet samt de frågor som bedöms särskilt viktiga att hantera i bedömningen.

Planens/ärendets förutsättningar
Nulägesbeskrivning utifrån
ekologiskt, ekonomiskt och
socialt perspektiv.
Nuvarande belastning inom
berört område, tex. utsläpp
förorening, ohälsotal etc.
Nuvarande belastning från
omgivningen, tex. utsläpp
förorening, ohälsotal etc .
Nollalternativ

(Lokaliserings-)alternativ

Påverkan på särskild grupp t.ex. barn, äldre, personer med funktionsnedsättning i förhållande till hela befolkningen
Finns någon grupp som särskilt berörs av förslaget och därför bör ges särskild möjlighet att påverka utfallet?
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Sammanfattande bedömning av förslagets konsekvenser och miljöpåverkan
Aspekter att bedöma

Viktiga mål och principer att beakta. Gemensamt för samtliga aspekter är att
kommunens budget och verksamhetsplan samt översiktsplan ska följas. Viktiga perspektiv: Barn, genus och mångfald.

+

Positiv
påverkan.
Ingen
MKB.

~

Negativ
påverkan.
Kan generera
MKB

Mark

(Örebro Miljöprogram)

EKOLOGI

Vatten

(Örebro vattenplan & Örebro Miljöprogram)

Luft

(Örebro miljöprogram & Transportplanen)

Klimatpåverkan

(Örebro miljöprogram & Transportplanen)

Naturmiljö

(Örebro miljöprogrogram. & Örebro Grönstruktur)

Naturresurshushållning
(Örebro Miljöprogram)

EKONOMI

Materiella tillgångar
(Örebro miljöprogram)

Befolkning

(Näringslivs- & arbetsmarknadspolitiskt program för Ö-o 2009-2011)

Befolkning

(Medborgarnas Örebro, Invandrarpolitiskt program, Folkhälsoprogrammet, Barnkonventionen, Mål för jämställdhetspolitiken).

SOCIALT

Människors hälsa och livskvalitet

(Medborgarnas Örebro, Invandrarpolitiskt program, Folkhälsoprogrammet, Barnkonventionen, Mål för jämställdhetspolitiken.)

Landskapbild

(Ö-o Miljöprogram, Ö-o grönstruktur, Kulturminnen 1974. Fornminnesregistret, pågående kulturmiljöinventering)

Stadsbild

(Ö-o miljöprogram, Ö-o Grönstruktur, Bevarandeprogram för innerstadens bebyggelse, Kulturminnen 1974, Fornminnesregistret, kulturmiljöinv.)
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-

Betydande
negativ
påverkan.
Genererar
MKB

Kommentarer.
Beskrivning av eventuella förändringar som
genererats i planen/ärendet under arbetets
gång.

Sammanfattning under övergripande rubrik, alternativt beskrivning per underrubrik.

Resultat av bedömning

Medför förslaget betydande effekter? (Markera med X)

JA

Om JA: Beskriv direkta effekter.

Om JA: Beskriv indirekta effekter (sekundära).

NEJ

Slutsatsen av behovsbedömningen är att planens/förslagets genomförande inte bedöms innebära
några betydande effekter.

Om JA: Beskriv successivt adderande effekter i ett större sammanhang (kumulativa effekter). Många värderingar i det gula
fältet kan sammantaget bli betydande.

Behövs en MKB enligt lag? (Markera med X. Fylls endast i vid fysisk planering)
Om JA: Ange sakområde/-n.

Om JA: Lokaliseringsalternativ.

Om JA: Geografiskt påverkansområde.
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JA

NEJ

Slutsatsen av behovsbedömningen är att planens/förslagets genomförande inte bedöms innebära
en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap
11§ Miljöbalken, MB. En
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte
upprättats enligt kraven i 5
kap. 18§ Plan- och bygglagen, PBL.

Bedömning av förslagets miljöpåverkan utifrån ett EKOLOGISKT perspektiv
Aspekter att Hjälpfrågor för att underlätta bedömning
bedöma

Viktiga mål och principer att beakta. Gemensamt för samtliga aspekter är att kommunens budget och verksamhetsplan samt översiktsplan ska följas Viktiga perspektiv: Barn,
genus och mångfald

Mark

Örebro Miljöprogram

Förändring av
markanvändn.
Markföroreningar

Påverkar/-s förslaget av:
• Att natur-, park-, jord- eller skogsmark tas i anspråk?
• Vilka tidigare verksamheter har funnits på platsen?
• Finns det markföroreningar inom området? Hur
påverkas dessa?
• Har någon grundlig inventering/bedömning genomförts (ex. MIFO-klassning)?
Naturgeografi Påverkar/-s förslaget av:
• Att det inom eller i närheten av planområdet finns
exempelvis drumlinområde, rullstensås, moränformationer, förkastningsbrant? Hur påverkas denna/dessa
(differentiera mellan planläggning och verksamhet)?
Stabilitet, ras-, • Finns det risk för skred, sättningsbenägenhet eller
liknande? I Ö-o har de flesta skred skett utmed vatskred- och
tendrag och när mark belastats t.ex. av massor.
erosionsrisk

Radon

Vatten

• Finns det några identifierade radonriskområden?
• Kan rödfyr använts som fyllnadsmaterial?

Örebro vattenplan & Örebro Miljöprogram, Vattenskyddsföreskrifter

Yt- och grund- Påverkar/-s förslaget av:
• yt- och grundvattenkvalitet/nivå? Ex. rullstensås,
vattenkvaliasfaltering, LOD, läckage, sårbarhet vid olyckor,
tet/nivå

+

~

-

Positiv
påverkan.
Ingen
MKB.

Negativ
påverkan.
Kan generera
MKB

Betydande
negativ
påverkan.
Genererar
MKB

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

enskilda avlopp. Infiltrations-, avrinnings- och dräneringsförhållanden?
Vattenskydds- • Ligger området inom den primära, sekundära eller
tertiära zonen? Eller ligger det angränsande?
område
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Kommentarer eller beskrivning av ev. förändringar som genererats i planen/ärendet under
arbetets gång.
Sammanfattning under övergripande rubrik, alternativt beskrivning per underrubrik.

Bedömning av förslagets miljöpåverkan utifrån ett EKOLOGISKT perspektiv
Aspekter att Hjälpfrågor för att underlätta bedömning
bedöma

Viktiga mål och principer att beakta. Gemensamt för samtliga aspekter är att kommunens budget och verksamhetsplan samt översiktsplan ska följas Viktiga perspektiv: Barn,
genus och mångfald

• Kan det som etableras på platsen påverka vattnet
negativt (t.ex. är transportintensivt, miljöfarliga verksamheter, strider mot vattenskyddsföreskrifterna)?
• Ligger området över högsta dimensionerade nivå?
Översväm100-års vattenstånd? Hjälmaren +22.9m/+9,48m Öo
ningsrisker
höjdsyst.)
• Dimensionerande vattenstånd? Hjälmaren +23,7m
(+10,28m Öo höjdsyst.).
• För andra sjöar gäller andra värden!
• Finns känd risk för radon i vatten?
Radon
Övr. hydrolo- • Finns artesiskt vatten, relikt saltvatten? Vilket avringiska aspekter ningsområde berörs?

Luft

Örebro Miljöprogram & Transportplanen

Miljökvalitets- • Finns det risk att miljöprogrammet överskrids/ övernormer (MKN) träds?
- utomhusluft • Finns det risk att MKN överskrids/överträds för
Riktvärde för
buller

Lukt

+

~

-

Positiv
påverkan.
Ingen
MKB.

Negativ
påverkan.
Kan generera
MKB

Betydande
negativ
påverkan.
Genererar
MKB

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

bensen, PM10 eller NOx?
• Klaras 55 dBA, ekvivalentnivå, för trafikbuller
utanför alla fasader vid varje bostad? Om detta inte
klaras: har minst hälften av alla boningsrum (vardagsrum plus sovrum) för resp. bostad en tyst sida
(högst 45 dBA, ekvivalentnivå) eller åtminstone en
ljuddämpad sida (högst 50 dBA, ekvivalentnivå)?
• Klaras 70 dBA, maximal ljudnivå, för trafikbuller på
minst en uteplats till varje bostad?
Påverkar/-s förslaget av:
• Innebär förslaget någon luktande industri eller verksamhet som kan påverka boende?
• Finns det verksamheter i närområdet som kommer
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Kommentarer eller beskrivning av ev. förändringar som genererats i planen/ärendet under
arbetets gång.
Sammanfattning under övergripande rubrik, alternativt beskrivning per underrubrik.

Bedömning av förslagets miljöpåverkan utifrån ett EKOLOGISKT perspektiv
Aspekter att Hjälpfrågor för att underlätta bedömning
bedöma

Viktiga mål och principer att beakta. Gemensamt för samtliga aspekter är att kommunens budget och verksamhetsplan samt översiktsplan ska följas Viktiga perspektiv: Barn,
genus och mångfald

+

~

-

Positiv
påverkan.
Ingen
MKB.

Negativ
påverkan.
Kan generera
MKB

Betydande
negativ
påverkan.
Genererar
MKB

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

påverka boende?

Luft- och vind- Påverkar/-s förslaget av:
• Att kraftiga luft- och vindströmmar skapas på boenströmmar
Klimatpåverkan
Utsläpp –
transporter

Utsläpp energi

Naturmiljö

des uteplatser och lekmiljöer?
Klimatplanen & Transportplanen

Påverkar/-s förslaget:
• Utsläppen av växthusgaser (inkl. byggfasen)?
• Tillgången till kollektivtrafik (närhet och frekvens)?
• Tillgången till G/C-vägar (närhet, kvalitet)?
• Avstånd till service (daglivaruhandel etc.)?
• Uppnås Örebro kommuns parkeringsnorm för cykel?
• Restidkvoter (cykel/bil, kollektivtrafik/bil)? Specifika kvoter finns för tätorten!
Påverkar/-s förslaget:
• Utsläppen av växthusgaser (inkl. byggfasen)?
• Tillgången till kollektiv energiförsörjning (fjärrvärme, närvärme)
• Tillgången till biogas för industrin för processånga?
Örebro Miljöprogram, Örebro Grönstruktur

• Gäller strandskyddet inom området?
Strandskydd
• Strandskyddet gäller 100m från varje sjö och vatten(djur- och
drag, både 100m upp på land och 100m ut i vattnet?
växtlivet)
Skyddad natur Påverkar/-s förslaget:

Utpekad

• skyddad natur som t.ex. Natura 2000, naturreservat,
biotopskydd, generellt biotopskydd (alléer, åkerholmar m.m.), naturvårdsavtal, riksintresse för naturvård
nyckelbiotop?
Påverkar/-s förslaget:
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Kommentarer eller beskrivning av ev. förändringar som genererats i planen/ärendet under
arbetets gång.
Sammanfattning under övergripande rubrik, alternativt beskrivning per underrubrik.

Bedömning av förslagets miljöpåverkan utifrån ett EKOLOGISKT perspektiv
Aspekter att Hjälpfrågor för att underlätta bedömning
bedöma

Viktiga mål och principer att beakta. Gemensamt för samtliga aspekter är att kommunens budget och verksamhetsplan samt översiktsplan ska följas Viktiga perspektiv: Barn,
genus och mångfald

skyddsvärd
natur
Ekologisk
känslighet
Påverkan på
grönområde

Naturresurshushållning
Ändliga naturresurser
Omfattande
avfallshantering
Överexploatering av värdefull mark

• utpekad skyddsvärd natur: Örebro grönstruktur,
sumpskog, naturvärden, våtmarker etc.?
• Har någon skyddsvärd växt- eller djurart (missgynnad, hotad eller fridlyst) observerats inom området?
• Finns det någon identifierad värdefull livsmiljö (ex.
skyddsvärda träd)?
Påverkar/-s förslaget:
• Att grönområden fragmenteras?
• Att grönområde ”naggas i kanten”?
• Att ”kantzonseffekter” skapas i grönområdet intill
tomten (ex. träd som skymmer solen på uteplatser el.
marknadsföringslägen för företag längs större vägar)?
• Att det skapas barriärer för djurs möjlighet att röra
sig i landskapet? Skärs grönstråk av?
Örebro Miljöprogram

Påverkar/-s förslaget
• Nyttjande av t.ex. naturgrus och olja
Påverkar/-s förslaget
• Omfattande avfallshantering ex. askdeponi, gruvavfall m.m. (ej hushållsavfall)
Påverkar/-s förslaget:
• Värdefull mark: natur-, park-, jordbruks-, skogsmark
etc. Är marken så värdefull som naturresurs att den
inte borde exploateras?
• Balans mellan mark för grönområden & övrig mark?
• Nyttjas marken effektivt?

+

~

-

Positiv
påverkan.
Ingen
MKB.

Negativ
påverkan.
Kan generera
MKB

Betydande
negativ
påverkan.
Genererar
MKB

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?
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Kommentarer eller beskrivning av ev. förändringar som genererats i planen/ärendet under
arbetets gång.
Sammanfattning under övergripande rubrik, alternativt beskrivning per underrubrik.

Bedömning av förslagets miljöpåverkan utifrån ett EKONOMISKT perspektiv
Aspekter att Hjälpfrågor för att underlätta bedömning
bedöma

Viktiga mål och principer att beakta. Gemensamt för samtliga aspekter är att kommunens budget och verksamhetsplan samt översiktsplan ska följas. Viktiga perspektiv: Barn,
genus och mångfald

Materiella
tillgångar
Infrastruktur

Örebro miljöprogram

Befolkning

Näringslivs- och arbetsmarknadspolitiskt program för
Örebro 2009-2011

Påverkar/-s förslaget:
• tillgång till eller behov av ny infrastruktur (ex. G/Cväg, gata, VA, kollektivtrafik, fjärrvärme)?
Påverkar/-s förslaget nuvarande användning av:
Mark- och
• ekonomiskt värdefull mark (t.ex. produktiv jordvattentillbruks eller skogsmark)?
gångar
• Finns förorenad mark på platsen?
Samhällsfunk- Påverkar/-s förslaget:
• samhällskostnader för att nå service (t.ex. förskola,
tion
dagligvaruhandel) eller ligger den tillräckligt nära?
• kostnader för behov av ny service (utbyggnad)?
• stärkt kundunderlag för befintlig service?

Sysselsättning Påverkar/-s förslaget:

Utbildning

Företagsklimat

+

~

-

Positiv
påverkan.
Ingen
MKB.

Negativ
påverkan.
Kan generera
MKB

Betydande
negativ
påverkan.
Genererar
MKB

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

• möjligheterna till sysselsättning för fler?
• möjligheten till arbete för kvinnor resp. män?
• ungdomars möjlighet att stanna kvar i Örebro?

Påverkar/-s förslaget:

• tillgänglighet till utbildning (utbildningslokal eller

transport-möjligheter)?
• ungdomars möjlighet att stanna kvar i Örebro?
Påverkar/-s förslaget:
• möjlighet till företagsetablering i kommunen (genom
ex. tillgång till tomter, infrastruktur, kollektivtrafik)?
• kommunens attraktionskraft?
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Kommentarer eller beskrivning av ev. förändringar som genererats i planen/ärendet under
arbetets gång.
Sammanfattning under övergripande rubrik alternativt beskrivning per underrubrik

Bedömning av förslagets miljöpåverkan utifrån ett EKONOMISKT perspektiv
Aspekter att Hjälpfrågor för att underlätta bedömning
bedöma

Viktiga mål och principer att beakta. Gemensamt för samtliga aspekter är att kommunens budget och verksamhetsplan samt översiktsplan ska följas. Viktiga perspektiv: Barn,
genus och mångfald

+

Positiv
påverkan.
Ingen
MKB.

~

Negativ
påverkan.
Kan generera
MKB

• lokala entreprenörer, ex närproducerat byggmaterial?
• omställning till grön ekonomi, t.ex. investeringar för

hållbar utveckling och grön teknik?
Påverkar/-s
förslaget/kan åtgärden innebära att kostHälsoekonomi
nader eller negativa effekter ökar/minskar gällande:
• fysisk och psykisk hälsa?
• olyckor?
• skadegörelse/hot/våld?
• miljörelaterade hälsoeffekter, tex. buller, radon etc?
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-

Betydande
negativ
påverkan.
Genererar
MKB

Kommentarer eller beskrivning av ev. förändringar som genererats i planen/ärendet under
arbetets gång.
Sammanfattning under övergripande rubrik alternativt beskrivning per underrubrik

Bedömning av förslagets miljöpåverkan utifrån ett SOCIALT perspektiv
Aspekter att Hjälpfrågor för att underlätta bedömning
bedöma

Viktiga mål och principer att beakta. Gemensamt för samtliga aspekter är att kommunens budget och verksamhetsplan samt översiktsplan ska följas. Viktiga perspektiv: Barn,
genus och mångfald

Befolkning

Medborgarnas Ö-o, Invandrarpolitiskt program, Folkhälsoprogr., Barnkonventionen, Mål för jämställdhetspolitiken.

Befolkningssammansättning

Påverkar/-s förslaget:
• befolkningssammansättningen (åldersstruktur, hushållssammansättning, utbildning etc.)
• särskilt känsliga grupper (personer med funktionsnedsättn, socialt och ekonomiskt utsatta, barn, äldre)?
Påverkar/-s förslaget :
• boendesegregat. ut etniskt/socioekon. perspektiv?
• möjligheterna till en blandad bebyggelse (hustyper +
upplåtelseform, lägenhetsstorlek) - i närområdet samt
i staden som helhet?
• möjlighet till kvarboende?
• tillgänglighet till, från och i området samt viktiga
målpunkter med olika färdmedel?
• rörlighet på bostadsmarknaden?
• barn och ungdomars uppväxtmiljö?

Boende

Människors
hälsa & livskvalitet
Hälsa

Medborgarnas Örebro, Invandrarpolitiskt program, Folkhälsoprogrammet, Barnkonventionen, Mål för jämställdhetspolitiken,Örebro grönstruktur.

+

~

-

Positiv
påverkan.
Ingen
MKB.

Negativ
påverkan.
Kan generera
MKB

Betydande
negativ
påverkan.
Genererar
MKB

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Påverkar/-s förslaget:

• förutsättningarna till god hälsa på lika villkor såsom

ex. ”tillgång oberoende av den sociala eller ekonomiska situationen”
• livsstil och levnadsvanor relaterat till hälsa såsom
t.ex närhet till motionshall/ grönområde
• individers/gruppers möjligheter till val/konsumtion
relaterat till hälsa såsom t.ex. placering av casino
nära skola/bostadsområde.
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Kommentarer eller beskrivning av ev. förändringar som genererats i planen/ärendet under
arbetets gång.
Sammanfattning under övergripande rubrik, alternativt beskrivning per underrubrik

Bedömning av förslagets miljöpåverkan utifrån ett SOCIALT perspektiv
Aspekter att Hjälpfrågor för att underlätta bedömning
bedöma

Viktiga mål och principer att beakta. Gemensamt för samtliga aspekter är att kommunens budget och verksamhetsplan samt översiktsplan ska följas. Viktiga perspektiv: Barn,
genus och mångfald

+

Positiv
påverkan.
Ingen
MKB.

~

Negativ
påverkan.
Kan generera
MKB

Socialt liv och Påverkar/-s förslaget:
mötesplatser • närhet/tillgång till och kvalitet på mötesplatser och
uteliv för olika grupper?

• förutsättningar för rörelse och folkliv i området?
• finns tillgång till förenings- /gemensamhetslokaler

som är utformade och tillgängliga för alla?

• förutsättningar för kulturutbud?
• barns lekmöjligheter utomhus?
• förutsättningar för delaktighet/inflytande på ex.

möjligheten att kunna påverka mötesplatsens utformning, läge ”öppettider”.
Påverkar/-s förslaget:
Trygghet
• tillgången till trygga stråk och platser?
• kvinnors och mäns upplevelse av trygghet?
• närhet och trygg tillgång till kollektivtrafik?
• förutsättningar för folkliv/rörelse i området?
• överskådlighet och orienterbarhet i området?
• genererandet av tomma platser delar av dygnet?
• risk för skadegörelse, hot & våld pga. att insynsfria,
stängda ytor tillskapas?
Påverkar/-s
förslaget:
Säkerhet
• stråk/korsningars säkerhet för olika färdmedel?
• olycksrisker?
• närhet till godsstråk eller väg för farligt gods?
• brandrisk & framkomlighet för räddningstjänst?
Tillgänglighet, Påverkar/-s förslaget:
• tillgängligheten till arbetsplatser samt service, såväl
närhet och
kommersiell som offentlig ex. lämna barn på förskobarriärer
la, tillgänglighet till vårdcentral, handel, träningslokaler etc. via gång-, cykel- och kollektivtrafik?
• förekomst av fysiska barriärer i området?
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-

Betydande
negativ
påverkan.
Genererar
MKB

Kommentarer eller beskrivning av ev. förändringar som genererats i planen/ärendet under
arbetets gång.
Sammanfattning under övergripande rubrik, alternativt beskrivning per underrubrik

Bedömning av förslagets miljöpåverkan utifrån ett SOCIALT perspektiv
Aspekter att Hjälpfrågor för att underlätta bedömning
bedöma

Viktiga mål och principer att beakta. Gemensamt för samtliga aspekter är att kommunens budget och verksamhetsplan samt översiktsplan ska följas. Viktiga perspektiv: Barn,
genus och mångfald

+

Positiv
påverkan.
Ingen
MKB.

~

Negativ
påverkan.
Kan generera
MKB

• förekomst av mentala barriärer i området såsom

obehagliga, otrygga, ologiska stråk och platser?
tillgång till kollektivtrafik?
tillgång till gång- och cykelstråk?
människors val av hållbara färdmedel?
barns skolvägar och möjligheter att på egen hand ta
sig till fritidsaktiviteter o.d.?
• möjligheter att orientera sig och ta sig fram för
personer med funktionsnedsättning?
Påverkar/-s
förslaget av:
Friluftsliv och
• förutsättningar för rekreation/friluftsliv för alla
rekreation
medborgargrupper?
• riksintresse för friluftsliv?
• strandskyddet?
• Ligger planområdet inom/angr. till områden som
identifierats som tysta? Innebär planen bullrande
verksamhet som kan påverka tysta områden?
• tillgänglighet till motionsspår/ idrottsmöjligheter?
• barns tillgång till kojskogar /spontana lekplatser?
• närheten till park/naturområde? Tillgången till park
& naturområde/boende? Utsikt över grönområde?
• grönområdets olika sociala funktioner (det vilda,
artrika, stora skogen, aktivitetspark, lekvänliga, rofyllda, prydnadsparken etc.)?
Fysiska stör- Påverkar/-s förslaget:
ningar - risk • att miljökvalitetsnormer (MKN) för buller, luft,
partiklar m.m överskrids?
och hot
• hälsorisker pga. ex. höga bullernivåer, dålig luft- och
vattenkvalitet, störande vibrationer, ljusförhållanden?
• finns särskilt känsliga grupper i området som kan
påverkas mer än andra?
•
•
•
•
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-

Betydande
negativ
påverkan.
Genererar
MKB

Kommentarer eller beskrivning av ev. förändringar som genererats i planen/ärendet under
arbetets gång.
Sammanfattning under övergripande rubrik, alternativt beskrivning per underrubrik

Bedömning av förslagets miljöpåverkan utifrån ett SOCIALT perspektiv
Aspekter att Hjälpfrågor för att underlätta bedömning
bedöma

Viktiga mål och principer att beakta. Gemensamt för samtliga aspekter är att kommunens budget och verksamhetsplan samt översiktsplan ska följas. Viktiga perspektiv: Barn,
genus och mångfald

Landskaps- Ö-o Miljöprogram, Ö-o grönstruktur, Kulturminnen 1974.
Fornminnesregistret, pågående kulturmiljöinventering
bild
Områdets ka- Påverkar/-s förslaget landskapstypen:
• småbrutet landskap?
raktär

Kulturhistoriska värden

Stadsbild
Områdets karaktär

Kulturhistoriska värden

+

~

-

Positiv
påverkan.
Ingen
MKB.

Negativ
påverkan.
Kan generera
MKB

Betydande
negativ
påverkan.
Genererar
MKB

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

Summa
X=?

• storskaligt landskap?
• by- eller gårdsmiljö?
• betydelsefulla utblickar eller siktlinjer av förslaget?

Påverkar/-s förslaget:

• Skyddsvärt kulturlandskap eller by-/gårdsmiljö?
• Industriminnen eller minnen från annat näringsfång?
• Äldre vägar, murar, alléer, plats med tradition?
• Finns fornlämningar el. kulturhistoriska lämningar?
• Någon utpekad riksintressant kulturmiljö?
• Något byggnadsminne, kyrkomiljö/begravn.splats?
Ö-o miljöprogram, Ö-o Grönstruktur, Bevarandeprogram
för innerstadens bebyggelse, Kulturminnen 1974, Fornminnesregistret, pågående kulturmiljöinventering
• Påverkar-s/understödjer förslaget områdets egenska-

per? Öppet/slutet, privat/offentligt, grönt/hårdgjort?

• Påverkas områdets skala?
• Påverkas områdets orienterbarhet ex. i sin struktur

eller kvartersform?
• Är det integrerat omgivningen, hur blir sambanden?
Påverkar/-s förslaget
• Kulturhistoriskt intressanta byggnader, bebyggelsemiljöer, parker, grönområden eller platser?
• Industriminnen eller lämningar av annan äldre verksamhet/näringsfång?
• Byggnadsminne, kyrkomiljö, begravningsplats?
• Fornminnen eller kulturhistoriska lämningar?
• Någon plats med tradition?
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Kommentarer eller beskrivning av ev. förändringar som genererats i planen/ärendet under
arbetets gång.
Sammanfattning under övergripande rubrik, alternativt beskrivning per underrubrik

Lagstiftning och behovsbedömningens syfte

Politiska mål och konsekvensbedömningar

EG-direktivet om miljöbedömningar av planer och program har införlivats i svensk
lagstiftning genom ändringar bland annat plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) den 21 juli 2004 samt genom ändringar i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) den 1 juli 2005.

Förutom lagstiftning skall i denna bedömning också övergripande politiska
mål att beakta.

Behovsbedömning är den allmänt använda benämningen på den analys som leder
fram till ställningstagandet om huruvida en miljöbedömning behöver göras för planen eller inte. Kravet på att göra en miljöbedömning gäller enbart för de planer vars
genomförande kan antas leda till en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen
ska göras utifrån kriterierna i både bilaga 2 och bilaga 4 till MKB-förordningen.
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas i enlighet med 6 kap. 11 § miljöbalken. Ett steg i miljöbedömningen är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Kriterier för betydande miljöpåverkan:

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar - Bilaga 4
1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper
I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet
a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek
och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser,
b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan,
c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling,
d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller
e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning.
2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat
I bedömningen skall särskilt beaktas
a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa
den,
b) påverkans totaleffekt,
c) påverkans gränsöverskridande art,
d) riskerna för människors hälsa eller för miljön,
e) påverkans storlek och fysiska omfattning,
f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv
markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i
naturen, och
g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Förordning (2005:356).

Övergripande lokala mål att beakta:
Finns publicerade på kommunens interna webbplats iOR, exempelvis kommunens budget och plan (”Övergripande strategier och budget”, ÖSB) samt
översiktsplan.
Programnämnd samhällsbyggnad har i beslut 2009-02-03 också prioriterat
Örebro Miljöprogram, Örebro Grönstruktur, Transportplanen samt Vattenplanen för sitt verksamhetsområde.
Nationella mål att beakta:
Mål för folkhälsopolitiken: Skapa samhälliga förutsättningar till god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen
Mål för barnpolitiken: Barn och unga ska respekteras, ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.
Mål för jämställdhetspolitiken: Kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sitt eget liv.
Mål för integrationspolitiken: Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
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Lathund
1. Processen
Tanken med checklistan är att den ska göras i ett tidigt skede av plan/ärendeprocessen, tillsammans med andra kompetenser. Tanken är också att
dokumentet ska vara processinriktad, dvs. om du kan se en potentiell påverkan ska du försöka göra anpassningar i förslaget för att sedan kunna revidera
bedömningen i checklistan. Sådana anpassningar ska också dokumenteras.
Checklistan är framförallt utformad för att fyllas i vid dator.
2. Uppbyggnad
2.1 De olika avsnitten
Checklistan är uppbyggt efter de tre hållbarhetsaspekterna – ekologiskt
(gröna fält), ekonomiskt (blå fält) och socialt hållbar utveckling (rosa fält),
ett avsnitt för respektive aspekt.
• Försättsblad med illustration och uppgifter om aktuellt ärende/plan.
• Beskrivning av förutsättningar för planen/ärendet.
• Sammanfattning av bedömningarna som gjorts under respektive aspekt.
Här kan du även summera de kryss du markerat i den detaljerade bedömningen.
• Resultat av bedömningen.
• Detaljerade bedömningar för respektive aspekt.
• Beskrivning av mål och syfte.
• Denna lathund.
2.2 Ifyllnad av checklistan
Förklaringen av uppbyggnaden av checklistan följer kolumnordningen.
• I Aspekter att bedöma listas i fetstil de aspekter som lagtexten (PBL och
Miljöbalken) anger ska bedömas i behovsbedömningen. I kursiv stil listas
vår tolkning av lagtexten – dvs. ett tydliggörande av vad som ska bedömas.
I Hjälpfrågor för att underlätta bedömningen hittar du i kursiv stil de
kommunala måldokument som bedömningen bör svara mot. Ett antal hjälpfrågor finns sedan listade till hjälp för att tydliggöra vad aspekten innebär,
inte minst inom fysisk planering. Frågorna är tänkta att hjälpa dig i vad det
du ska bedöma.

Sedan följer själva värderingen, listat i grönt, gult och rött. Sätt kryss i
den bedömning du/arbetsgruppen gör. Grönt: bedömningen görs att påverkan är positiv. Gult: förslaget innebär en negativ påverkan, men inte så pass
stor att det krävs en MKB enligt lag. Ett kryss i den gula kolumnen innebär
att konsekvensen bör föras in och redogöras för i planbeskrivningen om det
gäller en fysisk plan. Om det blir många kryss i det gula fältet kan det sammantaget generera en MKB (kumulativ effekt). Rött: kryssas i när bedömningen görs att förslaget innebär en betydande negativ påverkan dvs. en
MKB ska tas fram. (Om aspekten inte är aktuell, t.ex. om kulturlämning inte finns i
•

området, sätts inget kryss i värderingsfältet och i kommentarsfältet anges ”ej relevant”.)
• Kommentarer. Beskrivning av ev. förändringar som genererats i pla-

nen under arbetets gång. Här finns ett tomt fält där du kommenterar det
som behövs för att förtydliga värderingen. Här kan du också lista de förändringar som behovsbedömningen kan ha genererat. Här kan man välja att
kommentera ett helt avsnitt under den fetstilta rubriken eller varje delavsnitt
för sig. Belys gärna konsekvenserna på både kort och lång sikt.

3. Hjälpmedel
Kartskikt för att underlätta bedömningen finns sedan tidigare för att bedöma
ekologiska aspekter. En särskild webbkarta utarbetas för behovsbedömning:
http://zora.orebro.se/intramap2/ I dagsläget utgörs är denna inte fullständig.
Strukturen i kartan följer checklistan. Kartskikten för de sociala aspekterna
är indelade enligt NYKO 3, en indelning på stadsdelsnivå. De siffror du ser
för befolkning o.d. måste därför relateras till hur området ser ut. Är halva
området täckt av skog har det betydelse för hur befolkningen är spridd samt
hur man ska tolka procentandelar.
4. Utskriftsinformation
Inför presentation för politiker o.d. kan du behöva skriva ut checklistan. Genom checklistans uppbyggnad kan du välja att bara skriva ut försättsblad,
förutsättningar, sammanfattning och resultat. Den detaljerade bedömningen
kan med fördel presenteras digitalt vid eventuell föredragning, alternativt
skrivas ut då särskilda motiv finns. De sista avsnitten, mål och syfte och lathunden, skrivs aldrig ut.
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Bakgrund
Boverket fick 1999 i uppdrag av regeringen att utreda hur barns och ungdomars inflytande i samhälls- och trafikplaneringen kan utvecklas och förverkligas. Boverket föreslog
i en rapport från år 2000 att ett kommunförsök skall genomföras för att få fram goda
exempel som kan ge inspiration och kunskaper till andra kommuner. Boverket menar att
barn och unga också är medborgare och därmed också har rätt till inflytande. Boverket
säger även att det finns för liten tilltro i samhället till barns och ungdomars kompetens. Syftet med kommunförsöket är därför också att öka vuxnas förståelse och förmåga
att lyssna på barn.

BESTÄLLARE AV PROJEKTET
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med Boverket samordna och
stödja kommunala försöksverksamheter som involverar barn och unga i samhällsplaneringen. Sex kommuner har blivit utvalda att delta i projektet som har pågått från sommaren 2010 till och med hösten 2012. Miljö- och samhällsnämnden beslutade den 30 juni
2010 att Östersunds kommun skulle delta i projektet. Övriga kommuner som har deltagit
i projektet är Borlänge, Hällefors, Örebro, Göteborg och Trelleborg. Information om projektet och kommunernas arbete finns på Trafikverkets hemsida.

REFERENSGRUPP
En nationell referensgrupp har skapats för projektet med följande representanter:
Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Lantbruksuniversitet - MOVIUM,
Barnombudsmannen, Statens folkhälsoinstitut och Skolverket.

SYFTE OCH MÅL NATIONELLT
Syftet med projektet är att ta fram metoder och rutiner för hur barn och unga ska kunna
delta i och påverka den kommunala samhällsplaneringen som ett led i förverkligandet av
FN:s konvention om barns rättigheter. Barn och unga ska respekteras och har rätt att bli
lyssnade till enligt Barnkonventionen, även när det gäller samhällsplanering, bostadsbyggande och trafikfrågor.
Barnkonventionen
Barnkonventionen från 1989 innehåller fyra huvudprinciper. Två av dem handlar om
barns delaktighet och inflytande. Artikel 12 lyfter fram barns rätt att uttrycka sina åsikter
i frågor som rör dem. Artikel 3 anger att barns bästa skall komma i främsta rummet vid
åtgärder som rör dem. Vad som är barnens bästa måste avgöras från fall till fall. Hänsyn
skall tas till barnens egna åsikter.
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De länder som ratificerat barnkonventionen är skyldiga att göra sitt yttersta för att följa
den vilket innebär att de har förbundit sig att förverkliga den. Men det är arbetet på regional och lokal nivå som barn och unga i första hand kan göra sina röster hörda. Det
är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som ska se till att alla styrelser, nämnder,
förvaltningar och bolag lever upp till det som står i barnkonventionen.
Strategi för att stärka barns rättigheter
Riksdagen har antagit en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige inom alla
områden och verksamheter på statlig och kommunal nivå (prop. 2009/10:232). Inför ett
beslut eller en åtgärd ska ansvarig beslutsfattare överväga om barn berörs och i så fall
på vilket sätt. Barn är fullvärdiga medborgare och kompetenta individer som ska
bemötas med respekt i alla sammanhang. Strategin kommer att ses över och följas upp
med jämna mellanrum för att säkerställa att den är effektiv och användbar.

Kommunen och barnperspektivet
POLITISKA MÅL FÖR BARN OCH UNGA I ÖSTERSUND
Den övergripande visionen för Östersund är ett demokratiskt, socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbart Östersund. Inom det kommunala folkhälsoarbetet och arbetet med ett
socialt hållbart Östersund ska kommunen särskilt beakta barns och ungas delaktighet
och inflytande i samhället. Östersunds deltagande i projektet har uppfyllt en del av målen.
Projektet har även bidragit till att nå kommunens inriktningsmål för miljön som lyder:
”miljön i Östersund är hållbar, trygg och säker och bidrar till goda sociala levnadsförhållanden samt en bra stads- och landskapsmiljö” genom att barn och unga har fått vara
med och påverka sin utemiljö i närområdet.

TIDIGARE ERFARENHETER
Idag har vi inte fokus på barn och unga i vårt arbete med att ta fram detaljplaner. Dels på
grund av att planer ofta tas fram under relativt snäva tidsramar och att tid saknats för att
engagera barnen. Dels på grund av att kunskap saknats hos oss om bra sätt och metoder
att involvera barn i vårt arbete. Ofta går planer på remiss till barn och utbildningsförvaltningen eller ibland till rektorer, men barnen själva har inte tillfrågats om sina synpunkter
på ett projekt.
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Kommunens syfte och mål varför ville vi vara med?
Genom deltagandet i projektet avser kommunen att utveckla sina kunskaper, metoder och rutiner att involvera barn och unga i smhällsplaneringen samt utveckla
samarbetet med skolan när det gäller barn och ungas deltagande i framtida demokratiska processer samt ge dem kunskaper och färdigheter om hur ett samhälle kan
utvecklas.
Förhoppningsvis kommer det att leda till att vi blir bättre på att samarbeta med barn
och unga och att vi får bättre detaljplaner, med ett bredare innehåll med fler aspekter på planering och byggande. Tidsmässigt kan det komma att ta lite längre tid i
inledningsskedet att ta fram nya detaljplaner om vi skall samarbeta med barn och
unga, men planprocessen kan bli enklare i slutskedet, genom att projektet blir känt
för flera i ett tidigare skede. Det kan leda till färre synpunkter och redvideringar
samt färre överklaganden. Man blir mer positivt inställd till förändringar om man
fått vara med och påverka resultatet.
Att barn och unga får vara med och vara delaktiga och påverka sin utemiljö är också
viktigt av folkhälsoskäl. Delaktighet leder till god folkhälsa. Det enbart är ett starkt
skäl till varför vi ska samarbeta med barn och unga. De insatser vi gör nu kan spara
in på andra insatser samhället behöver göra för barnen i framtiden.
Barnen som medverkat i projektet har givits stort utrymme att påverka detaljplanens utformning. Barnens synpunkter har i mycket stor utsträckning beaktats när
det gäller lokaliseringen av den nya bostadsbebyggelsen. Den naturmark som relativt samstämmigt pekats ut av barnen som värdefull har till största delen bevarats.
Alla synpunkter och önskemål har dock inte kunnat tillgodoses men barnen är i
stort nöjda med kommunens planförslag.
Projektet har gett skolan möjlighet att använda ett verkligt planarbete i undervisningen. Barnen har fått delta i planeringen och kommunens planerare har fått ta
del av barnens erfarenheter och kunskaper. Målet för kommunen i framtiden bör
därför vara att barn och unga ska få möjlighet att vara delaktiga och komma till tals
i tidigt skede och att deras behov och åsikter beaktas oftare i olika projekt som de
berörs av.
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Planfrågan
Östersunds kommun har deltagit i projektet genom arbetet med framtagande av en
ny detaljplan för ett nytt småhusområde i Fjällmon, i stadsdelen Torvalla. Detaljplanen innehåller ca 30 st villatomter, ca 10 st radhus, en förskola, ett äldreboende
och naturområden. Det område som omfattas av den nya detaljplanen blev planlagt
redan på 1980-talet för flerbostadshus och en förskola men området blev aldrig
utbyggt. Nu har efterfrågan på villatomter ökat och området är återigen intressant
att bebygga.
Under tiden området stått obebyggt så har skolan, förskolan och de boende i omkringliggande områden använt området för skolundervisning, rekreation och utflykter. Barnen har byggt kojor och grillplatser har anlagts. I området finns bland
annat en äventyrsskog, en ravin, en pulkabacke och klätterträd. Det finns flertalet
stigar och promenadstråk som länkar ihop området med övriga områden i Torvalla.
Det mesta av detta har undantagits från bebyggelse i den nya detaljplanen, enligt
barnens önskemål, och kommer att sparas som naturområde.

BARNENS UPPGIFT
Området är ett välbesökt naturområde och barnens uppgift har gått ut på att peka ut
vilka områden som skall undantas från bebyggelse och vilka områden som är mindre värdefulla, det vill säga var får kommunen bygga? Samt diskutera frågan vad
behövs i ett nytt bostadsområde? - utifrån barns perspektiv, för att barn skall trivas.
Barnens synpunkter och resultat har utgjort en del av underlaget vid framtagandet
av den nya detaljplanen.
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Hur vi har arbetat med barnen
Kommunen har samarbetat med barn från Fjällängsskolan klass 4 och 5 samt femårsgruppen på Ottfjällets förskola. Barnen har involverats i projektet med olika
aktiviteter och arbetsuppgifter (beroende på ålder) för att kunna klargöra vad som
är värdefullt för barnen inom planområdet och vad som är mindre värdefullt. Alla
barn (även de mindre) har arbetat med flygbilder, kartor och modeller för att redovisa sina synpunkter på planområdet, och var de vistas i området.
Pedagogerna har varit med och utformat den pedagogiska delen av projektet och
använt det i olika undervisningsformer såsom idrott där barnen haft uteaktiviteter,
matematik där exempelvis skalor använts och samhällskunskap där de fått lära sig
om samhällsplanering. På så vis har projektet integrerats i den dagliga skolverksamheten.
Introduktion av projektet för pedagogerna
Vi började med att kontakta rektorerna på respektive enhet innan vi inledde arbetet
med pedagogerna. Rektorn på Fjällängsskolan skrev in i verksamhetsplanen att
pedagogerna skulle arbeta med projektet och på så sätt fick både kommunen och
pedagogerna stöd att arbeta med projektet. Rektorerna var väldigt entusiastiska och
kunde direkt se hur de kunde införliva detta projekt i det ordinarie skolarbetet. De
såg flera möjligheter med projektet och kopplingen till läroplanen, att projektet
täcker in flera ämnen på en och samma gång. Pedagogerna var till en början mer
skeptiska. De tyckte att hela projektet verkade så stort, jobbigt och luddigt. De
upplevde det som en extra uppgift utöver allt annat som skall hinnas med. Men de
tyckte att det verkade intressant. Det som inte upplevdes så bra var att det var någon
annan som hade bestämt vad de skulle jobba med. Vi började vårt samarbete med
pedagogerna med en studiedag på Rådhuset. Dagen innehöll fortbildning och inspiration för pedagogerna, vi berättade om planprocessen, visade kartor, flygfoton och
modeller. Trafikverket berättade hur de arbetat med barn i andra projekt.
Studiebesök på Rådhuset
Arbetet med barnen påbörjades med att vi bjöd in alla barn till oss på Rådhuset. Vi
delade upp barnen i grupper om vardera max 15 personer. Lärarna hade redan ett
förslag till gruppindelning vilket underlättade. Ena gruppen gick på rundvandring
i Rådhuset medan den andra gruppen gjorde ett besök på vårt kontor. Efter halva
tiden växlade vi.
Gruppen som besökte kontoret delades in i ytterligare två grupper om vardera max
7-8 personer. Den ena gruppen fick titta på kartor och se det dataprogram som vi
använder oss av när vi ritar kartor. De mindre barnen fick önska sig hur deras favorittomt skulle se ut. Vi skrev ut kartorna som de fick ta med sig tillbaka till förskolan som de sedan använde till att rita och planera vidare på (vad behövs på och i
anslutning till en bostadstomt ur ett barns perspektiv). Den andra gruppen fick titta
på illustrationer av bostadsområden och diskutera vad som fanns på kartorna. Höj8

der, gångvägar, garage etcetera. De fick också chans att ställa frågor och intervjua
oss om planering och byggande för att få en förberedande kunskap och inspiration
inför uppgiften. De större barnen hade förberett ett antal frågor i förväg vilket underlättade diskussionen.
Barnen som gick på rundvandring fick en kort historik om Rådhuset och stadens
utveckling. De fick se på olika målningar från olika tidsepoker som visar hur staden byggts ut. De fick även besöka vårt modellarkiv i Rådhuskällaren. Här fick de
se på olika tekniker hur man kan bygga modeller för att illustrera nytillkommande
bebyggelse. De fick även se Rådhusmodellen byggd av 30 000 legobitar. Det ledde
senare till att förskolan byggde egna modeller av lego.

Barnen var väldigt nyfikna på mycket. Några var mer intresserade av kartor medan
andra var mer intresserade av modellerna. Efter besöket så ville ändå de flesta barnen bygga någon form av modell för att illustrera hur de ville att det aktuella planområdet i Fjällmon skulle se ut.
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Femårsgruppen
Gruppen innehöll som mest 15 barn. Vi började med att besöka femårsgruppen
på förskolan och berätta vilka vi var och vad vi jobbade med. Vi berättade att vi
jobbade i Rådhuset och pratade allmänt med barnen kring flera kända stora byggnader i staden. Det visade sig att barnen var väl bekanta med dem. Några påpekade
dessutom att en viss byggnad brunnit i centrala staden som det skrivits mycket om i
tidningarna. Barnen kunde också berätta för oss att det byggts i skogen bredvid där
de leker och att de var oroliga att det skulle byggas även i ”deras” skog. Där bor ju
Trampe (barnens maskot – en gosedjursälg).
Vi visade barnen ett ortofoto över området och de kunde snabbt hitta var förskolan och skolan låg på bilden. De kunde även peka ut var de leker i skogen och var
Trampe bor. Vi visade även barnen en primärkarta (med något mindre information
- höjdkurvor och ledningar fanns t ex inte med för att barnen skulle kunna utläsa
något ur kartan). Det var lite svårare för barnen att känna igen sig på kartan jämfört med ortofotot men de kunde urskilja husen efter en stund. Det visade sig att
barnen även hade en ganska god kunskap om vad man kan använda en karta till,
”till exempel om man skall bygga ett nytt hus - så att det inte hamnar mitt på vägen”. Barnen hade även konkreta förslag på vad som behövs när man bygger nya
bostadsområden.

Femårsgruppen har även varit ute och besökt området samt omkringliggande områden för att på olika pedagogiska sätt bilda sig en uppfattning om vad som kan hända
när ett område blir bebyggt.
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Klass 4 och 5 på Fjällängsskolan
Grupperna bestod av knappt 30 elever i varje klass. Vi besökte klasserna var för
sig och pratade om statsskick och vem som bestämmer i Sverige och om de visste vad en kommun får bestämma. Barnen tyckte att de hade fått vara med för lite
och bestämma och tyckte att det var på tiden att de fick vara med. De tyckte att det
var tur att regeringen tagit detta beslut om att öka barnens inflytande i den fysiska
planeringen. De tyckte att det skulle bli roligt och spännande att få var med och
bestämma. De berättade för oss vad de brukar göra i det aktuella planområdet. De
var negativa till planerna på att området skulle bebyggas och hade synpunkter på
eventuella nya byggnaders utformning. De var ganska samstämmiga redan vid vårt
första besök var de tyckte att det kunde vara ok att bebygga området, dvs i områdets
nedre del. Barnen i klass 4 tyckte att bilarna kör fort på vägen de måste passera för
att ta sig till naturområdet medan barnen i klass 5 inte tyckte att det var någon fara
alls – bilarna stannar. I stort sett alla barn har varit i området, på både skoltid och
helger, året om.
Barnen har arbetat klassvis i halvdagar. En av pedagogerna fanns alltid tillgänglig
för bägge klasserna. Barnen fick arbeta med sina kompisar och pedagogerna styrde
inte gruppindelningen men de såg till att alla fick vara med. Alla barnen ville bygga
modeller – men innan de kunde påbörja det arbetet så fick de rita kartor över planområdet.

11

Arbetet med skolbarnen resulterade i 13 kartor och modeller i skala 1:1000 samt
några tankar och berättelser från barnen. Materialet visar hur barnen använder området idag och vilka platser som är viktiga för dem samt vilket område de vill skall
undantas från bebyggelse. Barnen har även pekat ut vilket område som är mindre
värdefullt för dem och var kommunen får bygga.

Intervjuer med barnen
13 gruppintervjuer har genomförts med skolbarnen som finns redovisade i text och
på ortofoto (frågeställningarna bifogas, se bilaga 2). Barnen har bland annat berättat vad de tycker är viktigt i ett nytt bostadsområde för att barn skall trivas. Med
intervjuer och modellarbete har barnen gett sin syn på hur Fjällmon i Torvalla ska
utvecklas, var bebyggelse får uppföras och var hänsyn till kvaliteter ska tas.
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Rundvandringar i området med barnen
Vi har följt med femårsgruppen och några skolbarn på naturvandringar i området
för att få en bättre förståelse för hur de upplever området och vad som är så speciellt med det. Det gav oss en bättre bild av vilka platser som är intressanta för dem
och varför. Vi fick helt enkelt uppleva området med barnens ögon.
Redovisning av barnens arbete
Barnens förslag, tankar och idéer redovisades vid en särskild dag på skolan för
drygt 60 politiker, tjänstemän och representanter från olika myndigheter, samt lika
många föräldrar. Barnen har även redovisat sitt arbete för övriga skolbarn och lärare på skolan. Vi hade en moderator som tillsammans med två barn presenterade
redovisningen. Barnen ställde ut sina modeller och dokumentationer. Vi hade även
ett bildspel från projekttiden som rullade under redovisningen. Redovisningen gick
bra och barnen tyckte att det var spännande, men det tog lite för lång tid för de små
barnen.

Barnkonsekvensanalys
Kommunen har sammanställt barnens åsikter och kunskaper om området i en barnkonsekvensanalys som har utgjort ett underlag till detaljplanen och som har bifogats samråds- och ustställningshandlingarna. Den ger en sammanfattande bild av
barnens synpunkter och en sammanvägd bild av de olika gruppernas arbeten. Här
har vi analyserat konsevenserna för barnen om området bebyggs och redovisat olika alternativ. Här framgår också hur barnens synpunkter har beaktats i detaljplanen
och vilken bedömning vi gjort av vad som är barnens bästa.
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Klätterträdet
En viktig detalj i området enligt barnen som vi aldrig fått reda
på om vi inte samarbetat med dem
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Återkoppling till barnen
Kommunens planerare har träffat barnen på skolan och informerat dem hur vi har
tagit tillvara deras åsikter och presenterat vårt planförslag för dem. På det hela taget så var barnen ganska nöjda med kommunens förslag, och tyckte till och med att
kommunens förslag liknade ganska mycket vad de själva föreslagit. Några gillade
inte läget för ett nytt äldreboende som de istället tyckte att kommunen kunde flytta
till någon annan plats. Barnen saknade en del av de inslag de föreslagit som de
tycker behövs i nytt bostadsområde såsom lekplatser och cykelbanor. Det hade vi
aldrig fått reda på att de saknade om vi inte träffat dem personligen.
Det är viktigt med feed back till barnen så att de får se hur vi tagit tillvara deras
åsikter och då räcker det inte enbart med att skicka över kommunens förslag brevledes utan planerarna måste komma och träffa barnen personligen för att få deras
spontana och direkta svar på vad de tycker. Det kanske kan röra sig om saker som
är väldigt enkla att åtgärda men som man då aldrig får reda på om man inte träffar
dem personligen. Det är viktigt med återkoppling för barnens skull så att de får veta
hur vi tagit tillvara deras åsikter.

SAMRÅDSPROCESSEN KRING DETALJPLANEN
Barnen har fått möjlighet att tycka till om kommunens planförslag under samrådsprocessen både via brev och en egen exklusiv inloggning till kommunens hemsida
i form av en blogg. Vi ordnade även en liten utställning i skolans bibliotek för de
andra barnen på skolan som inte varit med i projektet så att de också skulle få en
chans att tycka till om planförslaget. De är lika berörda av förändringen som de
barn som deltagit i projektet. Utställningen innehöll både barnens förslag och kommunens förslag så att barnen skulle kunna jämföra förslagen.
Det har endast kommit in några enstaka synpunkter från barnen till kommunen. Det
var betydligt mindre än vad vi väntat oss. Inte ens den klass som fått möjlighet att
skriva under skoltid har tyckt särskilt mycket. Deras lärare tror att det beror på att
barnen i stort var nöjda med förslaget.
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Vad har vi lärt oss?
Kommunen har deltagit i flera nätverksträffar och fortbildning tillsammans med
de andra kommunerna och representanter från Trafikverket, Boverket, referensgruppen, Socialdepartementet med flera för att utbyta erfarenheter med varandra.
Diskussioner har hållits kring vad som har fungerat bra respektive dåligt samt hur
skolan skall kunna bli mer involverad i samhällsplaneringen. Pedagogerna har även
deltagit vid en av nätverksträffarna. Trafikverket har deltagit i olika arbetsmöten
hos kommunen och varit delaktig i arbetet med skolan.

STUDIEDAGAR MED PEDAGOGERNA
Två studiedagar har genomförts tillsammans med pedagogerna och Trafikverket.
Den andra dagen, efter projektarbetets slut, var en utvärdering av projektet för att
hitta metoder och rutiner som fungerar för både skola och planerare framöver i
kommande fysisk planering.

VAD FUNGERADE BRA - FRAMGÅNGSFAKTORER
Rektorn på Fjällängsskolan skrev in i verksamhetsplanen att pedagogerna skulle
arbeta med projektet och på så sätt blev det lättare för oss att samarbeta med pedagogerna eftersom det var sanktionerat från rektorn. Men för att lyckas med det är
det viktig att vara ute i god tid. Gärna en termin innan arbetet skall påbörjas.
Introduktion av uppgiften för barnen
Pedagogerna tyckte att det var bra att planerarna kom och presenterade uppgiften
själva ”- ni har fått ett uppdrag från regeringen”. Det är bra när det kommer någon
utifrån till skolan, det höjer nivån på uppgiften och barnen förstår bättre att det är
på riktigt. Det är viktigt att komma ut och berätta för barnen och träffa dem personlingen och göra en beställning av en uppgift så att de förstår att det är någon som
frågar efter deras kunskap.
Studiebesöket
Att bjuda in barnen till Rådhuset blev en lyckad start på projektet. Pedagoger och
barn tyckte att det var ett roligt och bra studiebesök. Pedagogerna tyckte att det
var ett bra upplägg med att barnen delades in i två grupper. De tyckte att de fick se
mycket intressant. Barnen tyckte att legobygget, modellerna i källaren, rådhushallen och att träffa oss var roligast. (Det var ingen som sa fikat!) Pedagogerna tyckte
att det var bra att de fick göra ett studiebesök hos oss först och se våra modeller
innan de skulle började bygga sina modeller, så att både barn och pedagoger fick
lite inspiration och tips. Pedagogerna tyckte att det var värdefullt att få lämna skolan, en del frågetecken försvann.
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Studiebesöket medförde att både pedagoger och barn fick en tydligare bild av vad
de skulle göra och en bättre förståelse för vad uppgiften gick ut på och vad vi förväntade oss av skolans deltagande. Det är bra att de får se kopplingen till verkligheten.
Föräldrarna
Även föräldrarna har reagerat positivt på barnens deltagande i projektet och studiebesöket på kommunen. Föräldrarna blev mer engagerade i vad barnen arbetade
med på skolan. De har sett att barnens åsikter har beaktats. Det framkom under
utvecklingssamtalen som pedagogerna hade med föräldrarna.
Media
Under projektets gång har vi vid flera tillfällen bjudit in media vilket visat sig vara
en framgångsrik metod för att sprida information om projektet och den kommande
planeringen. På så sätt har även andra berörda sakägare fått information i tidigt
skede vilket påverkat vilken inställning man har till byggplanerna, vilket visade
sig under samrådsprocessen kring detaljplanen. Väldigt få synpunkter har kommit
in kring detaljplanen. De flesta känner sig ganska nöjda och positiva när vi frågat
dem. Att bjuda in media skapar förväntningar på både projekt och byggplaner vilket hjälper till att öka intresset för den kommunala planeringen och viljan att delta
i densamma.
Att bjuda in media lyfte hela projektet för barnen och har varit mycket uppskattat
av barnen. Det hjälpte till att få alla att förstå att deras arbete är på riktigt. Alla hade
inte förstått att det var på riktigt förrän efter första pressträffen när media skrev
ett reportage om barnens arbete. Då först förstod barnen att fanns en mottagare av
deras arbete, att vi faktiskt lyssnade på dem.
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VAD FUNGERADE MINDRE BRA
Pedagogerna i skolan tyckte att det var svårt att komma igång med arbetet. De visste inte riktigt vad som förväntades av dem medan pedagogerna på förskolan hade
mycket lättare att förstå uppgiften och lägga upp arbetet. Kan det ha att göra med att
skolan har sina fasta rutiner och scheman och att förskolan har lättare att vara mer
flexibel eller är det helt enkelt en pedagogfråga – det vill säga hur lätt man har att
iscensätta uppgiften för barnen?
När barnen skulle börja arbeta med modellerna så kom en bruttolista med material
till oss som vi skulle köpa in. Skolan hade inte möjlighet att införskaffa allt material som behövdes till projektet så vi fick göra det åt dem. Det tog mycket tid. Skall
vi jobba mot skolan så måste vi ha ett annat upplägg. Det går att redovisa för oss
med enbart kartor, foton och text vad barnen tycker. Vi måste hitta en enklare metod att samarbeta med skolan i sådana här projekt för att det skall bli en rutin och
för att både skolan och planerarna skall orka med.
Något som har varit svårt i arbetet med skolan är det går inte att kontakta pedagogerna. Vi fick inget telefonnummer som vi kunde ringa utanför den schemalagda
undervisningen. ”Vi ringer er”. Så kontakten med pedagogerna har till största delen skett via e-post, vilket inte alltid är helt enkelt. Ibland behöver man tala med
varandra. För att vara säkra på att få i tag i dem på kort varsel så har vi helt enkelt
fått åka ut till skolans lärarrum.
Introduktion av uppgiften - samarbetet med skolan
Hur mycket skall planerarna lägga sig i skolans arbete? Vi har varit försiktiga och
respekterat pedagogernas yrkesprofession, och lämnat över en stor del till dem. Vi
tycker så här i efterhand att vi skulle ha funnits med mera ute i skolorna och förklarat syftet med projektet bättre för barnen i inledningsskedet, varit tydligare med
innebörden, vad som förväntades av pedagoger och barn. Då hade vi fått ett bättre
och bredare resultat och en större spridning i hur områdena såg ut. Upplägget av
introduktionen är en viktig del i utgången och resultatet av arbetet. När det började
närma sig redovisningen och barnen fick vetskap om att det skulle komma flera
politiker och tjänstemän för att se vad de åstadkommit så ville några ändra på vissa
saker och förbättra sina modeller. De önskade att de hade gjort ett bättre förslag,
men då var det för sent att göra några större ändringar.
En viktig fråga är hur mycket de som introducerar uppgiften för barnen ska vara
med och styra uppgiften. Barnen bör få så pass mycket information så att de kan
förstå uppgiften, men kunna tolka den på sitt sätt. Nu fanns det ingen grupp som
gjorde andra boendeformer än friliggande villor och de var utklippta standardmått.
Detta arbetssätt gav barnen både vägledning och utgjorde ett hinder, eftersom det
skapade en förståelse och underlättade att uppskatta förhållanden, men den kreativa
processen hämmades och barnen blev låst i teknikaliteter. Vi uppmanade pedagogerna i tidigt skede att det inte finns några generella gränser för tomtstorlekar och
former på tomter. Ändå så blev förslagen ganska enhetliga.
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Tanke om sommar/vinter: Vi hade kunnat utreda mer vad som görs vilken tid på
året, vad som fungerar året om och vad som är årstidsberoende.
Gruppindelningen
Det hade troligen gett ett bredare underlag till detaljplanen och gett mer tillbaka till
skolarbetet om vi hade delat in barnen i olika i intresseområden istället. Några hade
kunnat arbeta med historia, trafik, rörelsemönster, etcetera och sedan kunnat delge varandra den kunskap de erhållit inom de olika områdena. Nu ville alla bygga
modeller efter deras besök i vårt modellarkiv hos oss på Rådhuset. Resultatet blev
inte så bred och fördjupad kunskap till barnen som de kunnat få om de delat upp sig
efter intresseområden.
Sociala medier
Sociala medier är idag ett välbekant medium för barn och unga. Många använder
det dagligen och umgås med sina vänner via sociala medier. Det är ett bra sätt om
man vill nå barnen på ett snabbt, lättsamt och effektivt sätt. Tyvärr så lämpar det sig
bättre för lite äldre barn, from årskurs 8, eftersom det är en åldersgräns på 13 år på
flesta sociala medier idag. Vi hade bestämt oss för att pröva nå barnen via sociala
medier, de arenor de vistas på, för att se om det skulle fungera bättre att kommunicera med dem. Men vi fick helt enkelt bygga en egen blogg på kommunens hemsida
som de fick logga in till. Nu blev det tyvärr inte så lyckat. Det är inte så många barn
som har tyckt till via bloggen. Om det nu beror på att de verkar ganska nöjda med
kommunens förslag eller om det beror på att det är för krångligt att logga in på ytterligare en sida som de inte använder vanligtvis är svårt att säga.
Webbkartor
Vi hade tänkt arbeta med webbkartor men det fungerade inte alls som vi tänkt oss.
För att det skall lyckas så måste alla inloggningar fungera och testköras i förväg.
Vid minsta problem så tappar barnen och pedagogerna fart och inspiration. Barnen
förväntar sig att det skall fungera utan problem. Det finns väldigt bra analoga kartor
idag som fungerar minst lika bra och som dessutom går att anpassa efter varje uppgifts innehåll – webbkartor kanske bara är onödiga och tidsödande att arbeta med.
Det beror helt och hållet på vad som efterfrågas.
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VAD HADE VI KUNNAT GÖRA ANNORLUNDA?
Förskolan och skolan hade kunnat samarbeta mer. Det hade gett mycket tillbaka till
barnen om de hade fått se varandras arbeten och fått redovisa för varandra under
projekttiden för att få feedback med barnperspektiv.
Planerarna hade kunnat vara med när barnen och pedagogerna inventerade det aktuella området och omgivningarna däromkring och berättat om det, till exempel
varför det ser ut som der gör i omgivningen och vad man kan tänka på när man
planerar.
Vi skulle kommit in tidigare i processen med feed back till barnen innan låsningar
skett. Det hade kunnat ske om vi hade haft bättre kommunikation och fler avstämningsträffar lite oftare med skolan. Presentationen om stadsbyggnadshistoria och
olika planeringsstrategier kom in för sent i processen för att barnen skulle ha haft
nytta av dem i själva projektet och dessutom kunnat resonera kring dem för att få
fler olika inslag av planeringssätt i resultatet. Barnen tog i alla fall till sig av våra
synpunkter i den mån de kunde och tyckte även själva att de hade varit betjänta av
vårat inspel lite tidigare i processen. Då hade de säkert presenterat lite fler alternativ
och det hade varit lite mer variation på resultatet. Vi hade redan vid studiebesöken
hos oss kunnat berätta lite mer för barnen och visa mer exempel på hur olika tomter
och bostadsområden kan se ut.
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Även det historiska perspektivet från någon som bott i området hanns ej med. Det
hade varit bra att hinna med det då vi märkte hos barnen under presentationen
av uppgiften och handledningen under projektets gång att det hade kunnat ge så
mycket mer tillbaka till barnen och projektet genom att backa tillbaka i tiden och
jämföra med hur det sett ut tidigare för att sedan kunna göra omvänt – projicera
framåt i tiden.
Samarbetet med slöjdlärarna hade kunnat vara bättre – men hur skall man göra för
att få dem delaktiga i projektet? Det hade även från skolans pedagoger varit önskvärt med större intresse från rektorn – hur får man rektorerna mer delaktiga i sådana
här projekt? Det var ju rektorn som från början såg alla vinster med att låta barnen
delta i projektet och som såg den tydliga kopplingen till läroplanen. Pedagogerna
tycker att det är viktigt eftersom rektorerna är deras stöd i verksamheten.
Vi hade även kunnat göra intervjuer med förskolebarnen i små grupper.
För skolan blev det ibland för långa uppehåll i projektet. Då hann intresset svalna.
Det skulle ha varit kortare tid mellan färdigställande och redovisning för att inte
tappa sugen. Skissandet och introduktionen av uppgiften borde ha börjat direkt
efter vårt första besök hos barnen.
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Reflektioner
Rektorn på Fjällängsskolan skrev in i verksamhetsplanen att pedagogerna skulle
arbeta med projektet och på så sätt blev det lättare för oss att samarbeta med pedagogerna i projektet eftersom det var sanktionerat från rektorn. Men för att lyckas
med det är det viktig att vara ute i god tid. Det kan vara ett problem då detaljplaner
oftast skall behandlas under tidspress. Nu hade vi ett halvårs försprång.
En tidig medborgardialog har i detta projekt visat att det blivit en lyckad planprocess. Det är vanligt att inte ens vuxna tror att de har någon möjlighet att påverka.
Detta måste vi inom kommunen arbeta vidare med. Men det är en utmaning att göra
barnen införstådda i att deras åsikter faktiskt beaktas och att de har chansen att göra
sina röster hörda och påverka planeringen. Det kan vara avgörande för om barnens
arbete blir ett bra underlag i planeringen.
Introduktion av projektet
Vid introduktionen av uppgiften för pedagogerna borde rektorn ha medverkat. Då
hade uppgiften lättare kunnat tydliggöras för dem ur pedagogisk synvinkel och rektorn hade kunnat fungera som ett stöd för pedagogerna. Nu tyckte de att det kändes
som att någon annan hade bestämt vad de skulle jobba med. Pedagogerna blev därför en aning skeptiska gentemot oss och uppgiften. De tyckte att uppgiften verkade
stor, luddig, jobbig och någonting extra utöver allt annat som ska hinnas med.
Besök hos femårsgruppen
Barnen kunde känna igen kända stora byggnader i kommunen och viktiga händelser, som t ex att ett visst hus har brunnit mitt i staden. Ortofotot var bra att visa för
barnen. Barnen hade inga problem att känna igen sig på det. De hittade snabbt igen
förskolan på fotot och kunde peka ut var de lekte. De kunde även förstå hur området
kan ha sett ut innan det blev bebyggt. Primärkartan var svårare för barnen att förstå
men efter en stund kunde de urskilja vad som var byggnader (förmodligen för att
kartan var ganska förenklad - med tydligare hus). De hade ganska bra insikt i vad
en karta kan användas till.
Barnen var väl medvetna om kommunens planer på att bygga i ”deras” skog. En
flicka sa tre gånger att hon inte ville att det skulle byggas nya hus i skogen.
Trafiken är en stor barriär för de här barnen som upplever att bilarna kör väldigt fort
till skillnad mot de större barnen som inte alls upplever trafiken som ett lika stort
problem.
Vi pratade med barnen i ca 30 minuter. Efter det var det ett barn som undrade om
vi inte var klara snart. Tålamodet var troligen slut hos flera. Det är nog gränsen för
vad de orkar med i den här åldern.
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Besök hos klass 4 och 5
Alla barn var väldigt intresserade av vad som händer i omgivningen runt omkring
dem. De var väldigt medvetna och allmänbildade. Klass 5 tänkte till och med på
olika tekniska frågor om byggande som inte klass 4 gjorde. Någon berättade om sin
pappa som gjuter grunder till nya villor, en annan om sin pappa som grävde för ledningar. De större barnen var inte alls lika oroliga för trafiken som de yngre barnen
trots att det endast skiljer ett år mellan dem.
Studiebesöket
Tiden som vi avsatt var 1 timme för de små barnen inklusive fika (samt av- och
påklädning). Tiden var knapp! Det tog 1,5 timme. De stora barnen var här i 2 timmar inklusive fika. Det ställdes många frågor och vi hade underskattat den tid som
behövdes för detta.
Synsvaga, andra handikappade eller äldre
Personer med nedsatta möjligheter att ta till sig en planhandling kommer att ha
lätttare att ta till sig en planhandling om vi anpassar dem för barnen, för då passar
den även för flera delar av befolkningen som inte annars skulle kunna ta del av en
planhandling pga att den är så juridiskt svår att förstå innebörden av.
Gruppindelningar
Det är svårt med gruppindelningar – skall barnen få välja själva? Barnen fick arbeta med sina kompisar och pedagogerna styrde inte gruppindelningen men de såg
till att alla fick vara med.
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Beslut om rutiner
Det är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som skall besluta om hur bankonventionen ska förverkligas i den kommunala verksamheten. Sedan ska varje
nämnd besluta om hur de ska införliva den i respektive verksamhet. Miljö- och
samhällsnämnden beslutade den 30 maj 2012 i förslag till ny budget och verksamhetsplan för 2013 att komplettera effektmålen för folkhälsa med att ”de erfarenheter
som erhållits från projektet ska implementeras i kommande detaljplanearbeten”.
Barnombudsmannen rekommenderar politikerna att utforma en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i den kommunala verksamheten och
hur arbetet ska utvärderas.
Det är viktigt att understryka att barnperspektivet inte enbart är relevant inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga berörs i allra högsta grad även av beslut i tekniska förvaltningar, till exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö. Det är viktigt
att knyta an till det lokala folkhälsomålet och göra detta till en rutin inom flera
tekniska verksamheter inom kommunen.

ÖVERTAGANDE ORGANISATION
Det är miljö- och samhällsnämnden som äger projektet och som skall godkänna och
överlämna rapporten till Trafikverket under september 2012 med förslag till strategier om hur kommunen skall införliva ett nytt arbetssätt i kommunen.
Trafikverket kommer att sammanställa resultatet från de deltagande kommunerna
och redovisa slutresultatet i en rapport till Socialdepartementet i december 2012
med förslag till strategier för fortsatt arbete nationellt med goda exempel från kommunernas arbete.
Boverket och Trafikverket kommer att ge ut en skrift med goda exempel från kommunerna på hur man kan arbeta med barn och unga i samhällsplaneringen för att
sprida den vidare till andra kommuner i Sverige.
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Ekonomisk redogörelse
Delar av projektet har finansierats med medel från Socialdepartementet. Kommunen har erhållit 50 000 kr av regeringen som fått användas till arbetsmaterial, resor
och logi i samband med deltagande i nätverksträffar samt fortbildning som rör projektet. Kommunen har själv fått stå för kostnaderna för arbetsinsatser i projektet,
vilket har inneburit, förutom deltagande i nätverksträffar, en egen arbetsinsats om
ca 900 timmar för Samhällsbyggnad varav ca 150 timmar för en sommarpraktikant.
Det arbete som nu kvarstår är utveckling och implementering av nya arbetsmetoder,
samt informationsspridning inom kommunen och till andra kommuner. Arbetet och
kostnaden för den nya detaljplanen har ingått i kommunens ordinarie medel.
Eftersom detta projekt har ingått i ett större nationellt kommunförsök så har det
tagit mycket tid i anspråk för kommunens tjänstemän att samarbeta med barnen
eftersom vi har prövat flera olika metoder och rutiner för att kunna föreslå ett arbetssätt som kan fungera för kommunen i framtiden. Det är inte ekonomiskt hållbart att varje kommande samarbete med barn och unga kan ta samma tid i anspråk
som detta projekt. Vilka resurser som finns och vilken tid som får tas i anspråk får
bedömas från fall till fall.

Förslag till fortsatt arbete
INFORMATIONSSPRIDNING
För att lyckas med projektets syfte: att implementera nya metoder och rutiner i
kommunerna är det viktigt med informationsspridning. Ett sätt att nå många kommuner är att vi medverkar vid en kommungemensam träff som länsstyrelsen anordnar eventuellt i samarbete med angränsande länsstyrelser. Förutom tjänstemän
från de olika kommunerna bör även politiker i berörda nämnder som Barn & Utbildningsnämnden, Miljö- och samhällsnämnden samt Främjandegruppen också
bjudas in liksom kommunstyrelsen och Trafikverket. Arbetsgruppen som består
av tjänstemän från Samhällsbyggnad, rektorer och pedagoger från Fjällängsskolan
bör medverka. Kommunen anordnar även egna temaseminariedagar som vänder sig
till politiker och förvaltningschefer inom kommunen som vi också kan medverka i.
Vi bör även medverka vid någon inplanerad rektorsträff för att sprida information
inom barn- och utbildningsförvaltningen och få chefer / rektorer inom skolan intresserade av och förståelse för syftet med att delta i liknande projekt.
På samhällsbyggnad har vi för avsikt att ta fram en modell för hur barnkonsekvensanalyser kan göras inom kommunen inför olika projekt. Vi kommer även att revidera våra malldokument och komplettera med avsnitt som behandlar konsekvenser
för barnen och hur de har beaktats.
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HUR MAN SKALL ARBETA MOT SKOLAN FÖR ATT LYCKAS
På samhällsbyggnad arbetar vi varje år med ett stort antal detaljplaner. I vissa projekt kan ett samarbete med barn och unga ge möjlighet till kunskapsutbyte mellan
barn / ungdomar och planerare och vara till stor nytta och leda till ett bättre slutresultat. Men det är varken relevant, möjligt eller praktiskt genomförbart att samarbeta med skolor, förskolor eller andra forum där barn och unga finns i alla projekt.
Inför ett beslut eller en åtgärd får ansvarig tjänsteman göra en bedömning om barn
berörs och i så fall på vilket sätt. Nedan följer ett kortfattat förslag till arbetssätt,
kom ihåg och tips på hur man kan gå tillväga om barn berörs.
Planerare
1. När ett nytt planuppdrag eller annan typ av åtgärd blir aktuellt, ställ tidigt frågan om projektet berör barn och unga. Om svaret är ja, finns någon skola eller
förskola som ligger så placerad att barnen som går där berörs av projektet?
Idrottsförening eller annan grupp av barn och unga?
2. Fundera på hur tidplanen för projektet ser ut. Finns det utrymme för ett samarbete med barnen på skolan och i vilken omfattning? Återkoppling till beställare
och berörd nämnd kan behövas.
3. Tag kontakt med rektor/förskolechef på berörd skola/förskola. Presentera tidigare liknande projekt och tankar kring möjlighet till samarbete i aktuellt projekt. Diskutera möjlig tidplan och lämpliga klasser/åldrar att samarbeta med.
4. Träffa berörda pedagoger. Försök ge en så tydlig bild som möjligt av vilken
hjälp/synpunkter vi vill ha från barnen. Presentera exempel på olika sätt hur de
kan arbeta och vilken typ av material vi kan tillhandahålla och vad de själva kan
hitta på internet. Diskutera möjlig tidplan och klargör hur mycket tid respektive
part har möjlighet att lägga på samarbetet.
Skola
1. När skolan arbetar med ämnen som demokrati, samhällskunskap, närsamhället
etcetera, tag kontakt med planerarna på kommunen och fråga om det finns något aktuellt projekt att vara med i. Be att få komma på studiebesök, be om hjälp
med förslag på uppgift med verklighetsanknytning att jobba med.
2. I de fall då planerarna tar kontakt med skolan i ett konkret projekt; tag chansen
att samarbeta. Försök att involvera flera lärare, ämnen och klasser….
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FRAMGÅNGSFAKTORER - TIPS OCH KOM IHÅG
•

Tala med rektorn först! Det är viktigt – annars kanske inte projektet blir sanktionerat att arbeta med. Be att rektorn skriver in i verksamhetsplanen vad pedagogerna ska arbeta med så har både pedagoger och planerare stöd av den.

•

Var ute i god tid! – helst en termin innan. Skolan planerar oftast in terminen
innan vad de skall göra kommande termin.

•

Bjud in media! Det höjer ribban ett snäpp - barnen förstår att det är på riktigt.

•

Det är bra om planerarna kommer till skolan och presenterar uppgifterna själva,
dvs ”gör en beställning” som Mats Ekholm, Karlstads universitet, rekommenderar. Det höjer nivån på uppgiften, och barnen förstår bättre att ”det är på
riktigt”. Det är viktigt för barnen att få träffa beställaren och att denne preciserar uppdraget för barnen.

•

Det är bra för barnen med en historisk koppling. Själva introduktionen av hur
arbetsuppgiften skall gå till bör överlämnas till pedagogerna, men det är en
balansgång: målet med uppgiften skall vara tillräckligt tydlig så att både barn
och pedagoger vet vad som förväntas av dem och att kommunen får det resultat
den frågar efter.

•

Undvik under vårterminen att arbeta med klasser som har mycket nationella
prov. Det kan vara svårt att få tid till denna typ av projekt. Hör med rektorn
vilka klasser som är lämpliga just då.

•

Att arbeta med löpande dokumentation är ett bra tips - exempelvis loggbok.

•

Ortofoton är ett bra arbetsmaterial – det fungerar bra även för de mindre barnen.

•

Ibland kan man behöva koppla beställningen med lockelser, eventuellt kan man
behöva betala skolan, för att de ska bli mer intresserade av att tillämpa schemabrytande verksamhet.

•

Var beredd på att svara snabbt på frågor från barnen och skolan under projekttiden! Allt som drar ut på tiden kan påverka resultatet. Smid medan gärnet är
varmt!

•

OBS! Glöm inte återkopplingen till skolan och barnen!
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Slutsats
Vi har lärt oss mycket av att samarbeta med barn. Att arbeta med barn ger en ytterligare dimension på stadsplaneringen och vi har fått med fler aspekter på planering
och byggande genom samarbetet med barnen. Barns delaktighet är av stor betydelse eftersom vi planerar på lång sikt och det är de som är barn idag som kommer
att leva sitt liv i det samhälle som planeras idag. Forskning har visat att barn är mer
benägna att stanna kvar på hemorten om de har varit med och påverkat sitt samhälles utveckling. Den extra tid vi har lagt på planeringsarbetet i inledningsskedet har
lett till fler nöjda medborgare och färre synpunkter genom att fler har fått kännedom
om vad som planeras i ett tidigt skede.
Positiva effekter för barnen
Barnen känner att de har blivit lyssnade till genom att få vara delaktiga i den kommunala processen. När barnen får ett uppdrag som är på riktigt så höjs motivationen
för barnen. De har visat ett större intresse för skolarbetet. Lärandet har inriktats mot
problemlösning och ett undersökande arbete. Barnen tycker att det har varit roligt
att delta just för att projektet har varit på riktigt.
Projektet har täckt in flera delar av läroplanen. Det har varit mycket samhällskunskap, demokrati, bild och matte. Projektet har bidragit till att deras intresse för
samhällsplanering har ökat.
En annan positiv effekt för barnen med projektarbetet är att de säger att de fått lära
sig mer om hur man samarbetar bättre; att man inte alltid kan få sin egen vilja igenom utan man måste lära sig lyssna på varandra. Det var svårare från början men
blev lättare desto längre de kom med uppgiften.
Positiva effekter för pedagogerna
Pedagogerna får möjlighet att arbeta ämnesövergripande med flera skolämnen och
nå flera mål i läroplanen i ett och samma projekt. De får arbeta med motiverade
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barn.
Det är viktigt att inte lura barnen
Vi har under projekttiden haft besök av infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd och hon skickade oss ett viktigt budskap; ”Det är viktigt att sådana här
projekt är på riktigt, så man inte får barnen att tro att de har ett inflytande när de i
själva verket inte har det”. Östersunds projekt är ett bra exempel på hur barnen har
haft mycket att säga till om. Det visar den detaljplan som är ett direkt resultat av
samarbetet med barnen.

Samhällsbyggnad 2012-09-13

Carina Andersson				
Planingenjör, projektledare			

Maria Boberg
Planarkitekt, bitr. projektledare

29

Dokumentationshänvisning
Boverkets rapport: Unga är också medborgare, år 2000
Regeringens uppdragsbeslut och riktlinjer för uppdraget
2009-12-03, S2009/9431/SF
Ansökan till projektet 2010-05-21
Beslut i miljö- och samhällsnämnden 2010-08-25, § 241, Dnr 1404-2010
Kommunens överenskommelse med Trafikverket undertecknad 2010-10-11
Barnkonsekvensanalys maj 2012– bilaga till detaljplanen
Detaljplan för Småhus i Fjällmon, antagen av miljö- och samhällsnämnden
den 29 augusti 2012
På Trafikverkets hemsida kan man läsa om de andra kommunerna som deltagit
i projektet: www.trafikverket.se/barnoungaisamhallsplaneringen
Bilder, pressklipp och material från Östersunds projekt finns på Östersunds
kommuns hemsida: www.ostersund.se/barnprojektetfjallangen
På Boverkets samhällsplaneringsblogg kan man även läsa om projektet:
http://blogg.boverket.se/samhallsplanering
På Barnombudsmannens hemsida kan man läsa mer om barnkonventionen:
www.barnombudsmannen.se
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Bilagor
1. Intervjufrågor till barnen
2. Genomförda aktiviteter
3. Informationsaktiviteter
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Bilaga 1
Intervjufrågor till barnen
Området
Brukar ni vara i naturområdet på fritiden och/eller skoltid?
- nu eller när ni var yngre? – hur ofta?
Vad gjorde ni senast i området?
Var gör ni olika saker i området?
Var är ni inte?
Är det någon skillnad mellan sommar och vinter?
Är det någon plats som är mer värdefull än andra?
Var går ni över vägen till området?
Var tycker ni det är bäst att gå över vägen?
Skall det vara ett övergångsställe eller något annat för att ta sig över vägen?
Vet ni vad andra gör i området, t ex föräldrar och barn, på helgerna?
Finns det någon plats där ni inte känner er trygg? Var är det läskigt att vara?
Har ni några idéer till hur området skulle kunna bli bättre?
Modellen
Vad är viktigast med just ert förslag?
Vad är ni mest stolt över?
Vad anser ni behövs i ett nytt villaområde idag för att barn skall trivas?
Har ni fått lära er något nytt av att vara med i planeringen?
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Bilaga 2
Genomförda aktiviteter
2010
21 maj – ansökan skickas in
13 sep – introduktion för pedagogerna
3 nov – studiedag med pedagogerna
10 nov – besök hos femårsgruppen
22 nov – introduktion för klass 4 och 5
2011
26-27 jan – studiebesök för klass 4 och 5
1 feb – studiebesök för femårsgruppen
15 feb – möte med pedagogerna
22 feb – besök hos femårsgruppen
23 feb – möte med Thomas
28 feb – utbildning barnkonventionen
22 mars – möte med pedagogerna
23 mars – besök hos klass 4 och 5
25 mars – inköp modellmaterial
11 april – avstämning med pedagogerna
12 april – pressträff
18+20 april – gruppintervjuer med klass 4 och 5
10 maj – naturvandring med femårsgruppen
17 maj – avstämning med pedagogerna
20 maj – iordningsställande av redovisningslokal
22 maj – möte med Thomas
23 maj – redovisning för politiker, tjänstemän, myndigheter
23 maj – rundvandring i området
24 maj – redovisning för övriga skolan
31 maj – naturvandring med två barn från klass 4
28 juni – rundvandring i området med sommarpraktikant
31 okt – studiedag med pedagogerna
6 dec - möte med pedagogerna
2012
17 jan – presentation av kommunens förslag för skolbarn och media
24 feb - utbildning barnkonventionen
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Bilaga 3
Informationsaktiviteter
2010
5 okt – kommunens styrgrupp för samarbetet med Trafikverket i andra projekt
12 nov – interninfo avdelningen
10 dec - interninfo förvaltningen
2011
12 maj – miljöombudsträff Östersunds kommun
21 juni – redovisning för miljö- och samhällsnämnden
2 nov – besök av infrastrukturministern
5 dec - studiebesök från Levanger och Verdal kommuner i Norge
11 dec - info på chefsdag inom kommunen
2012
24 feb – konferens om barnkonventionen, Rädda Barnen i Östersund
lägesinfo på chefsdag inom kommunen
maj 2012 - Healthy Cities konferens, Stockholm
22 sep - miljökampanjen Europeiska trafikantveckan, i Östersund
8-9 okt - Trafik- och gatudagar, SKL i Stockholm
16 okt - Ett friskare Sverige, Folkhälsoinstitutet och Jämtlands läns landsting

Nätverksträffar
20-21 sep 2010
14-15 dec 2010
7-8 april 2011
21-23 sep 2011 (även pedagogerna deltog)
8-9 feb 2012
30-31 maj 2012 (även politiker och andra tjänstemän deltog)
Projektledarträffar
1 sep 2011
16 nov 2011
20 mars 2012
19 sep 2012
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Samhällsbyggnad

Östersunds kommun, 831 82 Östersund
Tel 063-14 30 00 www.ostersund.se

Ett samarbete med

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se
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