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Uppdragets genomförande
Regeringsuppdraget har genomförts av sex kommuner med stöd och styrning av Trafikverket,
Boverket och Folkhälsoinstitutet. Kommunerna (Borlänge, Hällefors, Göteborg, Trelleborg, Örebro
och Östersund) har träffats i ett nätverk som myndigheterna har bjudit in till. Detta har fungerat som
en arena för utbyte av erfarenheter och för fortbildning. Dessutom har några fler kommuner,
Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Barnombudsmannen, Naturvårdsverket, Skolverket,
Sveriges kommuner och landsting samt Socialdepartementet, Miljödepartementet och
Näringsdepartementet deltagit i en del av träffarna.

2010 – inledning och rivstart
Arbetet inom uppdraget inleddes under våren 2010. Tjugo kommuner ansökte om att delta i
projektet och sex valdes ut. Kommunerna valdes för att representera olika typer av planfrågor,
kommunstorlek och geografisk lokalisering.
Efter sommaren träffade varje kommun och Trafikverket en överenskommelse för att tydliggöra
åtaganden och ansvar. Vi har sedan löpande följt upp överenskommelserna som en del i styrningen
av delprojekten i uppdraget.
Den första nätverksträffen genomfördes som ett ”rundabordssamtal” med kommunerna,
myndigheterna, Socialdepartementet, Miljödepartementet och Näringsdepartementet . Därefter
besökte Trafikverket kommunerna för att diskutera genomförandet av deras projekt. Vid en andra
nätverksträff planerade vi gemensamt det kommande årets verksamhet.

2011 – fokus på att dela erfarenheter och på utveckling
Huvuddelen av kommunernas aktiviteter genomfördes från hösten 2011 till sommaren 2012. I alla
kommuner genomfördes fortbildning och workshoppar. Samtidigt fördjupades erfarenhetsutbytet
med föreläsningar, seminarier och diskussioner i de träffar som allt mer blev uppdragets arena.
Vid en av träffarna deltog både planerare och pedagoger för utbyte över sektorsgränser och mellan
kommunerna. Mellan träffarna har Trafikverket gett stöd till både planerare och pedagoger hos
respektive kommun och samtidigt dokumenterat arbetet.

2012 – slutförande och rapportering
Under år 2012 har kommunerna slutfört sina åtaganden och rapporterat sina erfarenheter till
Trafikverket. Överenskommelsen mellan respektive kommun och Trafikverket har följts upp, och vi
har börjat skapa förutsättningar för att sprida erfarenheterna till fler kommuner. Genom
avstämningar med kommunernas projektledare har vi samlat ihop de viktigaste erfarenheterna och
förberett rapporteringen av uppdraget.
Erfarenheterna har väckt nyfikenhet i omvärlden, vilket bland annat har visat sig genom ett 30-tal
tidningsartiklar och nyhetsinslag i lokalradio och lokalteve. Dessutom har uppdraget presenterats vid
konferenser i kommuner och regioner, på NTF:s Tylösandsseminarium, SKL:s gatu- och trafikdagar,
Goda stadens årliga konferens, World Urban Forum 6 i Neapel samt en konferens om ungas
medverkan i planering arrangerad av de nordiska ambassaderna i Berlin.
Trafikverket och Boverket arrangerade i december ”Café barn och unga” i Borlänge, ett forum där
resultatet av uppdraget sammanfattades. Flera av kommunerna och myndigheterna presenterade
där sina erfarenheter som grund för ”cafédiskussioner”. Vid detta tillfälle fick också andra
intresserade i Trafikverket ta del av erfarenheterna och möta några av Borlänges barn som visade en
utställning och berättade om sina synpunkter på kommunens planer.
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Värden och nytta
Kommunernas rapporter visar att projekten har inneburit ett nytt sätt att arbeta, som ibland har varit
svårt men samtidigt lärorikt för alla. Erfarenheterna av att stärka barn och ungas inflytande i
planläggningsprocessen skapar nya värden, och arbetssättet är till nytta för alla som är berörda.

Uppdragets genomförande knyter an till den nationella strategin för att
stärka barnets rättigheter
Uppdraget har genomförts i enlighet med de grundläggande förutsättningarna för att stärka barnets
rättigheter som anges i prop.2009/101 (läs mer i del 3: ”Strategi för att stärka barnets rättigheter i
Sverige.”) Här ges några exempel:
Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem
Alla medverkande kommuner har utvecklat metoder för samråd mellan barn och planerare. Skolan
och pedagogerna har gett barnen tid och möjligheter att sätta sig in i planfrågorna, besöka
planerarna och ställa frågor, genomföra undersökningar och redovisa sina synpunkter på sätt som de
själva valt.
Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken
De barn och unga som deltagit har lärt sig om sina rättigheter genom att utöva dem. De har utvecklat
demokratisk kompetens genom att samarbeta med andra barn och vuxna och utöva inflytande i
stället för att ”lära sig om demokrati”. De har också lärt sig att det är viktigt att utöva sin rätt till
inflytande.
Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter
De medverkande skolorna har haft kontakt med hemmen under arbetets gång. Skolan har bjudit in
föräldrarna till möten och ”öppet hus” där barnen har fått presentera sina arbeten och
undersökningsresultat och beskriva sina synpunkter på kommunens planer. I vissa fall har man bjudit
in till särskilda möten för föräldrarna där man diskuterat undersökningsresultaten.
Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barns rättigheter och
omsätta denna kunskap i berörda verksamheter
Kommunerna har visat hur politiker, planerare, pedagoger, folkhälsostrateger, kulturarbetare med
flera yrkesgrupper har utvecklat sina respektive kompetenser om barns rättigheter. Detta har
framför allt skett genom att de löst de uppgifter de ställts inför samt genom fortbildning inom
området. Kommunerna har fattat beslut om rutiner för barns och ungas inflytande i den fysiska
planläggningen.
Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom
samverkan
Trafikverket har genomfört uppdraget i samarbete med Boverket och Statens folkhälsoinstitut.
Övriga som medverkat på olika sätt är Sveriges kommuner och landsting, Barnombudsmannen,
Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket, Skolverket samt Socialdepartementet,
Miljödepartementet och Näringsdepartementet.
Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar
som rör barn
Barnens medverkan har gett beslutsfattarna möjligheter att reflektera över barns utsatthet och vad
som är goda villkor i den fysiska miljön. Barn är experter på sin närmiljö. Den kunskap som barnen
har bidragit med har förbättrat kommunernas beslutsunderlag och tillfört nya aspekter för
1
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planeringen. Varje kommun har genomfört eller ska genomföra en barnkonsekvensanalys inom
ramen för sitt projekt.
Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett
barnrättsperspektiv
Varje kommun har själv utvärderat sin medverkan i uppdraget. I slutskedet av uppdraget fokuserade
samarbetet på uppföljning och utvärdering av arbetet samt på hur erfarenheterna av uppdraget
borde komma till användning i andra kommuner.

Värden för barn och unga
Kommunerna vittnar om att barnen engagerar sig i arbetet och att deras engagemang gäller alla
delar av arbetet, som syfte, innehåll och arbetssätt. Dokumentationen innehåller många exempel på
att barn och unga har insett att deras åsikter betyder något i och för kommunen. De är angelägna om
att visa vad de kan, är stolta över sitt arbete och tycker att det är viktigt att få presentera sina
synpunkter samt att vara med och påverka. Här följer några av deras kommentarer:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Det blir viktigt när det är på riktigt!
Det känns som min röst är värd!
Det är vi som ska bo i den här staden!
Vi samarbetade bättre och nådde längre än jag trodde var möjligt!
Jag tyckte att vi elever från olika program fann varandra i ett roligt projekt!
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!
Jag förväntade mig att våra åsikter inte var så viktiga!

Bättre planer och kortare genomförandetid
Samarbetet har gett bättre planer med bredare innehåll och fler aspekter på planering och byggande.
För planerarna har projektet gett nya kunskaper om hur barn tänker och hur man kan arbeta
tillsammans med barn. De som ansvarar för barnkonventionsfrågor har fått en djupare insikt i
planeringsfrågorna:
−

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
medarbetarna blivit överraskade över ungdomarnas tankar och förslag!

När man tar med barn och ungdomar i arbetet med olika planeringsuppdrag kan man befara att allt
kommer att ta mer tid. Naturligtvis tar det mer tid till att börja med, men det finns vinster i detta. Det
visade sig till exempel att processen med att ta fram en ny detaljplan tog något längre tid i
inledningsskedet men blev enklare i slutskedet. Genom det utökade samrådet med barnen och
skolans arbete blev projektet känt för flera i ett tidigt skede. Färre kritiska synpunkter kom in, vilket
ledde till mindre behov av revideringar och överklaganden. De berörda var mer positivt inställda till
förändringarna eftersom de var insatta i förutsättningarna och kunde påverka resultatet.
En av planerarna svarar på frågan om han kan tänka sig att rekommendera arbetssättet att anlita
skolklasser som utredningsinstitut till sina kollegor:
−

Absolut. Det är inte bara viktigt att de vi bygger staden för är med och påverkar, utan även
lärorikt och inspirerande!
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En kommun skriver i sin rapport:
−

Vi är övertygade om att de resultat som eleverna gav i undersökningen inte hade kommit
fram om vi till exempel i stället hade tillfrågat vårdnadshavarna.

Vinst för skolan
Även ur skolans synvinkel ger det vinster att medverka till att stärka barns inflytande i
planläggningen. Flera av kommunernas skolpolitiker menar att skolan roll i kommunen stärks och blir
tydligare och att skolans medverkan helt enkelt bidrar till att förverkliga läroplanens mål.
Att få arbeta med frågor om den fysiska miljön har betytt mycket för elever som tidigare inte
uppfattat skolan som särskilt meningsfull. Sammanhanget är i högsta grad påtagligt för dem själva
och för andra. Det engagemang och intresse för att lära som väckts när barn och unga inser att de
kan delta och bidra i planeringen, gör också att de trivs bättre i skolan och deltar i undervisningen
även efter projektarbetet är avslutat.
Arbetet i skolan blir helt enkelt viktigt när det handlar om något som är på riktigt. Projektet har gett
skolorna möjligheter 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. Som
en av gymnasielärarna uttryckte det:
−

Det här är inget ”hitte-på-projekt”, planfrågorna rör alla!

Flera pedagoger uppfattar det som att deras medverkan har stärkt dem i deras yrkesroll. Det har
varit stimulerande att lära känna personer i andra delar av kommunens organisation, kollegor från
andra skolor och även representanter från Trafikverket. En pedagog på gymnasiet menar att
projektet har stärkt honom i hans roll som programutvecklare när han såg hur ungdomarna tog sig an
sitt uppdrag:
En pedagog som undervisar i samhällsorienterande ämnen fick en fråga om hur det kan komma sig
att hon anser sig ha tid att låta elever i årskurs nio vara med i projektet under deras sista termin i
grundskolan. Hon svarade:
−

De har gått i skolan i snart nio år. Nu får de en chans att visa vad de har lärt sig!

Enligt skollagen är ett av skolans viktigaste uppdrag ”att främja barns och elevers allsidiga personliga
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”.2 En av
högstadielärarna uttryckte sig så här om samhällsnyttan med arbetet:
−

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!

Samhällsnytta
Kommunernas deltagande i uppdraget har visat att barns och ungas delaktighet i planeringsarbetet
ger nya perspektiv. Barnen och ungdomarna är idérika. De tänker på behov hos många grupper i
samhället: små barn, äldre, människor med funktionshinder, invandrarkvinnor som saknar
mötesplatser, uteliggare och även kommande generationer.

2

Skollag. 4 §. SFS 2010:800.
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Att känna sig delaktig och få göra sin röst hörd har en klar koppling till folkhälsan. En av
projektledarna menar även att det i ett samhällsekonomiskt perspektiv är en vinst att arbeta med
barns och ungas inflytande:
−

Det enbart är ett starkt skäl till varför man ska samarbeta med barn och unga. De insatser vi
gör nu kan vi spara in på andra insatser som samhället annars skulle behöver göra för barnen
i framtiden!

I en annan kommun menar man att deras deltagande i projektet har bidragit till möjligheterna att nå
kommunens inriktningsmål för miljön, som lyder:
−

miljön i kommunen är hållbar, trygg och säker och bidrar till goda sociala
levnadsförhållanden samt en bra stads- och landskapsmiljö.

Skapar utgångspunkter för utveckling
Kommunerna uttrycker att det har varit lärorikt och spännande att delta i projektet. Men
genomförandet av uppdraget har också visat att det är lång väg kvar tills det är en självklarhet att
efterfråga barn och ungas medverkan:
−

Kommunen har kommit en liten bit längre på vägen, men mycket arbete återstår innan man
kan säga att man på ett tillfredsställande sätt kan involvera barn och unga i rutiner i
planarbetet!

Arbetet har väckt många intressanta idéer som man kan utveckla och arbeta vidare med. En
projektledare menar att det behöver utvecklas 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.
Uppdraget är ett viktigt steg i rätt riktning. Dessutom har man funnit att metoder för samråd med
barn och unga även kan fungera bra för vuxna, medan det sällan fungerar tvärtom.
En kommun skriver:
−

Projektet har redan gett nya infallsvinklar för andra planeringsprojekt där barn och unga ska
få möjlighet att komma till tals.

Det känns som att det är först nu som vi kan gå igång med arbetet ”på riktigt”, menar en av
projektledarna. Hittills har de prövat sig fram, backat och sökt nya vägar. Nu har de fått de
erfarenheter som krävs för att ta sig vidare:
−

Under projektets gång har vi samlat på oss många erfarenheter. Trots att projektet har
pågått i närmare tre år känns det som att det är nu som det verkliga arbetet börjar och ”attgöra-listan” är lång!

Värden för myndigheterna
Trafikverket, Boverket och Folkhälsoinstitutet har var för sig som uppgift att skapa engagemang hos
andra aktörer för att de politiska målen ska nås inom deras respektive samhällssektor. De olika
politikområden som myndigheterna arbetar inom framhåller alla inflytandets centrala betydelse för
medborgarna och samhällsutvecklingen (se del 3: ”Rätten till inflytande är central för flera
politikområden”).
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Trafikverket
Trafikverkets uppgift är preciserad i verkets instruktion (SFS 2010:85). Enligt 1 § skaTrafikverket verka
för att de transportpolitiska målen uppnås,3 enligt vilka barns möjligheter att själva på ett säkert sätt
använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer ska öka.4
Styrande dokument för Trafikverket framhåller att det är extra viktigt att låta barn komma till tals vid
frågor som rör dem:
•
•

Utvecklingen av transportsystemet och uppfyllelsen av de transportpolitiska delmålen bör
följa barnens behov. Barnens delaktighet i utvecklandet av transportsystemet bör därför
stärkas.5
Trafikverkets tjänster och tjänsteutveckling ska utgå bland annat från barns och ungas
förutsättningar och behov. Det ska ske genom att Trafikverket har god kunskap om deras
behov och involverar medborgare, näringsliv och samarbetspartner i tjänsteutvecklingen.6

Boverket
Boverket ska inom sitt verksamhetsområde verka för ökad kunskap hos kommuner, statliga
myndigheter och andra berörda om bland annat en ändamålsenlig utformning av den bebyggda
miljön:
•

Boverket ska särskilt beakta de konsekvenser verksamheten kan få för barn, ungdomar med
flera.

Boverket är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (SFS 2012:546).
Preciseringar har tagits fram som stöd för att bedöma om målet uppfylls. Med målet avses bland
annat att
•
•
•

städer och tätorter är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala,
miljö- och hälsofrågor
lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov
den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov.7

Folkhälsoinstitutet
Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsan hos befolkningen. En av huvuduppgifterna
är att vara ett nationellt kunskapscenter för metoder och strategier för folkhälsoarbete.
Folkhälsopolitiken omfattar elva målområden varav vissa har särskild betydelse för barn och unga:
•
•
•
•

Delaktighet och inflytande i samhället
Barn och ungas uppväxtvillkor
Miljöer och produkter
Fysisk aktivitet

Barns och ungdomars uppväxtvillkor är ett prioriterat område inom folkhälsoarbetet och delaktighet
och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Att

3

SFS 2010:185. Förordning med instruktion för Trafikverket.
Regeringens proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter. Näringsdepartementet.
5
Trafikverket. (2011). Våra kunder − de vi är till för. Beställningsnummer: 100406.
6
Trafikverket. (2011). Trafikverkets strategiska utmaningar 2012 – 2021. TDOK 2011:478.
7
http://www.regeringen.se/sb/d/5542/a/43957
4
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stärka och utveckla människors resurser och möjligheter att uppleva och utöva delaktighet både i
sina egna liv och i samhället i stort är ett viktigt folkhälsoarbete.8

Sektorsövergripande myndighetssamverkan stimulerar kommunerna
Ingen statlig myndighet har ett särskilt ansvar för att stärka barns och ungas inflytande i
planläggningsprocessen, utan ansvaret finns tvärs igenom olika sektorer. Uppdraget har visat på
fördelar när statliga aktörer inom olika samhällssektorer samarbetar kring gemensamma frågor, såväl
för myndigheterna och kommunerna som för huvudintressenterna: barn och unga.
Resultatet av uppdraget visar även att samverkan mellan myndigheter ger synergieffekter när de
arbetar mot ett gemensamt mål. De får stöd av varandra för att tydliggöra vilken betydelse
allmänhetens inflytande har för myndigheternas olika arbetsuppgifter och uppdrag.
Sektorsövergripande myndighetssamverkan gör att kommunerna kan betrakta barns inflytande i
planläggningen som en sektorsövergripande uppgift även för dem själva. Genom att samarbeta med
att stödja kommunerna kan myndigheterna visa att barns och ungas delaktighet är viktig för alla
inblandade aktörer.
Samverkan är till nytta för varje politikområde
Barn och unga som medverkat i uppdraget har blivit medvetna om hur de kan vara med och påverka.
De har också utvecklat medvetenhet om och attityder till olika samhällsfrågor. När barn och unga
ställs inför att undersöka, bearbeta och redovisa sina synpunkter på planfrågor utvecklas deras
medvetenhet om olika gruppers behov och deras attityder till dessa.
Vissa barn har blivit medvetna om barns behov av rörelsefrihet och trafiksäkerhet. De har utvecklat
positiva attityder till kollektivtrafik och till minskad biltrafik. Här följer ett urval av yttranden som de
fällt under arbetets gång:
Om barns rörelsefrihet:
- Det ska inte vara så att föräldrarna måste följa med sina barn överallt!
- De ska kunna gå själva och då är det viktigt att det är säkert!
Om trafiksäkerhet i bostadsområdet:
- Varför ska de som redan har en ”genväg” (bilen) få en genväg till? (om förslag på att leda in
biltrafik i ett trafikseparerat bostadsområdet.)
- Och så gillar jag inte bilvägarna!
Förskolebarnens åsikter om att åka kollektivt – vad krävs för att inte ta bilen?
- Det kändes bra att åka tåg
- Det var roligt att åka tåg.
Om att utbilda sig inom området:
- ”Nu drömmer han om att bli arkitekt eller byggnadsingenjör. Med sitt förslag hoppas han
skapa lite debatt. Han vill att människor ska diskutera resecentrum vid frukostbordet.” (Klipp
ur en tidningsintervju med en gymnasielev.)

8

Regeringens proposition 2002/03:35. Mål för folkhälsan. Socialdepartementet
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Förutsättningar för utveckling – framgångsfaktorer
I kommunernas rapporter kan man urskilja vissa så kallade framgångsfaktorer som visar på
förutsättningar för att arbetet ska ge resultat som kommer till nytta i planläggningsprocessen. Vissa
förutsättningar underlättar samarbetet mellan planerare, pedagoger, barn och unga med flera. 9
Erfarenheterna bekräftar i princip de framgångsfaktorer som Barnombudsmannen har identifierat (se
del 3 Varför inflytande?). 10

Nätverksarbetet givande
En central förutsättning för kommunernas goda resultat har varit att de bildat ett nätverk som fått
stöd av Trafikverket, Boverket och Folkhälsoinstitutet. Nätverksträffarna har utgjort en arena där
kommunerna kan träffas för erfarenhetsutbyte och fortbildning. Så här uttrycker sig en av
kommunernas projektledare:
−

Mötena med de andra kommunerna har gett 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. En del inspirerande föreläsare har bidragit till vårt arbete eller inspirerat oss till hur vi
kan arbeta i framtiden!

Nätverksträffarnas betydelse kan sammanfattas med att:
•
•
•
•
•
•
•

likheter ger trygghet
olikheter ger kunskap
träffarna ger inspiration, idéer och leder till personliga kontakter för att arbeta vidare
tillsammans
det är betydelsefullt för pedagoger att träffa kolleger i andra kommuner
träffarna ökar förståelsen för det egna projektet och visar på vikten av projektet
föreläsningar har inspirerat till vidare arbete
träffarna har varit pådrivande genom att man behöver visa läget i sitt projekt för övriga.

Att myndigheterna är närvarande och visar att de har ett gemensamt intresse för den utveckling som
sker i kommunerna är också inspirerande. Myndigheternas intresse kan i sig stimulera kommunerna,
eftersom det kan leda till eftertanke om hur man själv som politiker, planerare eller pedagog
uppfattar syftet med sin medverkan och vad man åstadkommer.

Kommunledningens stöd
En framgångsfaktor är att det var kommunen som ansökte om att delta i uppdraget och att
kommunledningen beslutade om deltagande och en översiktlig plan. I de överenskommelser som
träffades tog kommunerna på sig att pröva arbetssätt som skulle resultera i beslut om rutiner för
barns inflytande i fysisk planläggning.
En annan framgångsfaktor för utvecklingsarbetet är kompetensutvecklingen som aktörerna har fått
genom arbetet. I överenskommelsen ingick därför också att delta i gemensamma träffar och
fortbildning

Ovana arbetsformer kräver tid och resurser
Erfarenheterna visar att det till att börja med är viktigt att inleda utvecklingsarbetet i mindre skala

9

Se del 2 och bilagedelen.
Barnombudsmannen. (2011). Barns och ungas rätt till inflytande i kommuner och landsting.
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med väl tilltagna resurser. I en kommun hoppades man på en bred uppslutning i projektet, men man
såg senare att det var en fördel att projektet startade med ett fåtal lärare och ungdomar:
−

Risken hade annars varit att det hade krävts en stor organisation och allt för krävande
arbetsinsatser innan det utvecklats rutiner till stöd för arbetet.

Inledningsvis tar det mycket mer tid i anspråk än man tror att utveckla samarbete mellan flera
parter:
−
−
−

Vi har fått uppfinna nya metoder och trampa upp nya stigar som emellanåt varit nästan
oframkomliga!
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.

Gemensam bild av arbetet
Syftet med inflytandet måste vara känt hos alla. En förutsättning för ett gott samarbete är att
politiker, chefer, planerare, pedagoger med flera utvecklar en gemensam bild av syftet med barn och
ungas inflytande:
−

På samhällsbyggnadsförvaltningen har man insett att det är mycket viktigt att alla som deltar
i projekt av detta slag har en gemensam bild av vad projektet handlar om och syftar till. Man
måste vara medveten om att ett sådant här samarbete tar tid i anspråk från alla parter. Man
måste därför ha en bra uppfattning om arbetets avgränsning och omfattning samt en tydlig
deadline.

Att aktörerna vet vilka roller man har i relation till barns och ungas rätt till inflytande i
planläggningsprocessen är viktigt för att arbetsformerna ska ge resultat. En av kommunerna skriver
sin rapport:
−

Samarbetet har inneburit ett lärande i sig för alla som medverkat. Det handlar om planering,
klara frågeställningar, roller med mera.

Det är viktigt att de medverkande känner att de deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete och att det
krävs samordning. Parterna ska känna ansvar för det gemensamma resultatet och för att se till att
samarbetet ger mervärde för alla parter. En projektledare konstaterar att en del kanske är skolade
att arbeta i enlighet med redan kända rutiner och 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!

Bjud in till möten!
Samstämmigheten i samarbetet är något som utvecklas under arbetets gång, av alla tillsammans och
var och en för sig. För detta krävs täta möten mellan planerare och pedagoger där också skolledning
och ansvariga planchefer kan medverka vid vissa tillfällen. Återkommande utvärderingar är mycket
viktiga för utvecklingen av arbetet.
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Planerarna behöver bjuda in pedagogerna för att visa vilka planer man vill få barnens synpunkter på:
−

När en kontakt väl är etablerad med en skola eller lärare behöver kontakten upprätthållas.
Initialt ligger detta ansvar på den part som bjuder in till samarbete (i detta fall
Stadsbyggnad)!

Pedagogerna behöver i sin tur bjuda in planerarna för att de ska få berätta för barnen om sitt arbete
och sina planer. I nästa steg kan planerarna bjuda in barnen till sina förvaltningar där de får träffa
personalen. Där kan planerarna presentera sin syn på vad de hoppas att samrådet med barnen ska
ge.
Pedagogerna får bistå planerarna när det gäller hur barnen kan lära sig om kommunens
planläggningsprocess och hur man presenterar planfrågor så att barnen kan förstå vad deras
inflytande gäller.

Förutsättningar för barnen …
Det sammanhang som ungdomarna befinner sig i när arbetsuppgiften presenteras betyder mycket
för arbetets fortsättning:
−

En viktig reflektion också att det var mycket positivt att bjuda in elever och lärare för att göra
planeringen tillsammans. Då visar man på att ungdomarnas synpunkter och åsikter är viktiga
från första stund!

Ungdomarnas presentationer för planerare och politiker är viktiga för att de ska uppleva att deras
arbete blir väl mottaget och för att få till stånd en dialog kring deras resultat. Det har visat sig att
elevernas kreativitet stimuleras när de själva väljer på vilket sätt de presenterar sina
undersökningsresultat och synpunkter:
−

De uttrycksmedel som erbjuds bör inte snävas in. Ju fler olika tekniker som man får uttrycka
sig med, dataanimationer, text, ljud med mera, desto fler förslag kan man få!

Vidare är det mycket betydelsefullt att eleverna att får återkoppling från planerarna så de får veta
vad man tagit fasta av den information eleverna lämnat.

… och för skolan
Om skolan ska kunna fungera som utredningsinstitut krävs det lång framförhållning och mycket tid
för planering. Både för planerare och pedagoger är det viktigt att se kopplingen mellan
utredningsarbetet och skolans mål och läroplanens intentioner.
Förankringen hos respektive rektor är ofta avgörande för att det ska gå att åstadkomma ett
samarbete. Pedagogerna måste få tillräckligt med utrymme för att arbeta med projektet, vilket i sin
tur kräver tid för planering och möten, ibland även vikarieresurser för att de ska kunna delta i
nätverksträffar.
För att man inledningsvis ska kunna nå så många föräldrar som möjligt bör man antagligen bjuda in
sig till ordinarie möten som skolan kallar till. Det är viktigt att ha god framförhållning vid planeringen
av ungdomarnas presentationer för att politiker och handläggare ska kunna delta.
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Borlänge: ”Det känns som min röst är värd!”11
Borlänge kommun har under en längre tid arbetat med att implementera barnkonventionen på olika
sätt. All verksamhet i kommunen skall bedrivas utifrån kommunfullmäktiges prioriterade
inriktningsmål. Ett av dessa är:
•

Borlänge prioriterar barn och ungdomar. 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.12 Ett område som kommunen inte har så stor
erfarenhet av 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.
Upprustning av bostadsområdet Jakobsgårdarna
Ett planarbete pågår för Jakobsgårdarna som är en stadsdel i västra Borlänge. Jakobsgårdarna
byggdes i slutet av 1970-talet och ägs av det kommunala bostadsbolaget Stora Tunabyggen AB.
Andelen barn som bor i området är cirka 40 procent.
Området är i behov av upprustning, och Tunabyggen har sedan några år tillbaka påbörjat ett
förändringsarbete som berör bebyggelsen med bilvägar, gång- och cykelstråk, lekområden och
grönytor. Jaxtorget ligger centralt i området men är avfolkat och består mest av en parkeringsplats.
Tunabyggen vill att torget ska bli trivsammare och en plats där människor kan umgås.
De boende har varit delaktiga på olika sätt i Tunabyggens förändringsarbete. Detta arbete har
fungerat som en inspirationskälla och har vidareutvecklats med hjälp av barnen och ungdomarna.

Projektets syfte
Syftet har varit att ta fram metoder som i fortsättningen kan fungera som rutiner för att få in
synpunkter från unga människor i planeringen av olika delar av kommunen. Målet var att få en
verktygslåda med flera verktyg att använda vid olika processer. Målet var 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.

Samarbete planerare, skola, fritidsgård, kulturcentrum och bostadsbolag
Till att börja med bildades en projektledning med en samordnare för kommunens
barnkonventionsarbete och planarkitekter på plan- och markkontoret. En arbetsgrupp bildades med
representanter för Tunabyggen, skolan och planerarna. Dessutom knöt man till sig Kulturcentrum
Asken, som har till uppgift att inspirera och utveckla barnens kreativitet genom att arbeta med
drama, musik och bild inom förskola och grundskola.
Studiebesök på Palladium
Vid ett par tillfällen var elever på studiebesök på Palladium, en före detta biograf där kommunens
samhällsbyggnadssektor har sitt kontor. Planarkitekterna visade ett bildspel om hur planering
fungerar, vad en detaljplan är och vilka som fattar beslut 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.
11

Rubriken är ett citat från Asrin 16 år.
Partnerskapet består för barnets rättigheter består av tio kommuner som har samarbetat sedan 2004 för att
utveckla arbetet för barnets rättigheter. Se http://barnkonventionen-partnerskapet.se/site/
12
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Samarbete med grundskolan
Elever i årskurs sex på Nygårdsskolan och årskurs 9 på Maserskolan har medverkat som utredare. De
har arbetat under en längre period med olika frågor. De yngre barnen har tagit upp frågeställningar
om vägen till och från skolan och var de leker. De äldre har haft fokus på mötesplatser och
kommunikationer. De valde själva på vilket sätt de ville ta sig an sina uppgifter. Några valde att
arbeta med foto, andra byggde fysiska modeller, ytterligare andra uttryckte sig genom drama. Detta
arbete genomfördes i samarbete med Kulturcentrum Asken som finns i området.
Fritidsgården
På fritidsgården brukar ungdomar åldrarna 15–18 år samlas. En landskapsarkitekt besökte
fritidsgården och satte igång en diskussion kring hur Jaxtorget kan byggas om. Vad behövs på ett torg
och hur vill ni att det ska se ut, var frågor som ungdomarna fick av landskapsarkitekten.
Fram kom en mängd förslag som bearbetades av kommunen som sedan presenterade tre förslag
med skiftande utformning och kostnader. Alla förslag innehöll delar av ungdomarnas förslag. Det
som kommer att genomföras är i stora delar hämtat från de förslag som kom fram vid
diskussionerna. (Se nedan Återkoppling till barnen.)
Ungdomsrådet
I Borlänge finns ett ungdomsråd som fungerar bra. Kontakter har tagits med ungdomsrådet för att få
till kontinuerliga möten där planfrågor ska diskuteras. Ett antal möten har hållits under projekttiden,
men det kommer att krävas mer tankar för att samarbetet ska utvecklas på bästa sätt.
Gåturer
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. Detta är en metod som
skolan också använt i sitt eget arbete.
Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys har gjorts på förslag till lösningar för trafiksituationen i bostadsområdet.
Konsekvensanalysen har haft barnens arbete som underlag.

Återkoppling till barnen
Eleverna på Nygårdsskolan och Maserskolan redovisade sina arbeten dels för föräldrar och andra
intresserade, dels för politiker och tjänstemän inom bildnings- och samhällsbyggnadssektorerna.
Barnens arbeten har använts av bostadsbolaget Tunabyggen för att uppmärksamma planerna för
Jakobsgårdarna. Vissa delar av det som barnen har föreslagit och som kan genomföras inom kort tid
ska bli verklighet.
Ungdomarnas åsikter
Gör torget mer färgglatt
Utomhuscafé - med glass och fika (det ska synas
utifrån när man är på väg mot torget)
Caféet som nu stängt är det enda stället
för äldre människor att samlas på.
Ta bort planket vid ingången till torget.

Verklighet
Ja det kommer att bli färg
Möjlighet att fika själv på torget kommer att
finnas. Det blir cafémöbler på flera platser på
torget.

Vi önskar något som representerar Jax vid
entrén till torget, en skylt och något mer:

Borlänge energi hoppas få med det till nästa
etapp.

Det är borttaget.
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”Välkommen till Jax”
Datacafé
Busskuren (som nu är borta) var en
jättebra ”hängplats”. Vi önskar en annan bra
sådan plats där man ofta är. Det ska vara tak.
”Kinahuset” i Bananparken är bra vid regn.
Fontänen fungerar inte.
En ful sandyta vid en bänk där det tidigare var
blommor. Vi vill ha blommor – en blompyramid
vore fint med bänkar runt.
Rondellen är tråkig.
Belys fotbollsplanen i Bananparken
Sköt om det som finns – till exempel
basketkorgarna i Bananparken.
Önskar ett förråd i Bananparken med utrustning.
Gör en hundrastgård vid Raketen.

En fotbollsplan borta vid odlingslotterna igen
Önskar allmänt fler sportaktiviteter för
ungdomarna i området, uthyrning av skidor vore
bra.
Plaskdamm (eller kanske hellre i Bananparken)
eller annat vatten.
Lekplats för mindre barn på torget vore jättebra.
Då kommer föräldrarna till torget också. Det
skulle göra att torget blev en samlingsplats även
för kvinnorna. Röda paprikan på Sveatorget är
kul.
Bänkar att sitta på.
Skydd mot bilarna.

Det ska vara mycket ljus på torget.
Det behövs affärer

Ja det blir ett ”häng” med tak nära skolan och en
stor sten att sitta på. Inne under taket blir det
ett slags gungstol.
Allt kommer att ändras, en nersänkt trädgård
med vatten och sittplatser runt om.
Det blir blommor runt vattnet.
Rondellen ska få ett nytt utseende men det är
inte klart ännu hur. Kan bli nästa år.
Detta ska tas upp på möte med Tunabyggen och
Borlänge energi.
Se ovan.
Kommunen håller en låg profil när det gäller
hundrastgårdar. Det kräver en stor yta för att
vara bra och det finns en inte så långt från
bostadsområdet.
Frågan tas upp på möte med bostadsbolaget.

Kan finnas med i nästa stora omgång av rustning
av Jakobsgårdarna.
Det blir en lekplats på torget främst för mindre
barn med en lekskulptur liknande som paprikan,
en myrslok.
Det kommer att bli många möjligheter till
sittplatser.
Bilarna blir kvar på torget. Mellan dem och
samvaroytan blir det lite buskar och träd, för
man vill att det ska vara kontakt mellan ytorna
så det inte upplevs som två separata delar.
Det kommer att bli diverse olika former av
belysning enligt ett ambitiöst ljusprogram.

Ungdomarna som studerade och lämnade synpunkter på Jaxtorget fick se Tunabyggens förslag och
komma med synpunkter. När torget är färdigbyggt ska utmärkningar visa för alla besökare att
utformningen kommer från ungdomarnas idéer.

Beslut om rutiner
Arbetet har kontinuerligt rapporterats till såväl den politiska nivån som tjänstemannanivån. Olika
metoder har prövats för att hitta lämpliga rutiner i det fortsatta planarbetet. Beslut om rutiner har
tagits under hösten 2012.
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Vad har vi lärt oss av samarbetet?
Samarbetet mellan barnkonventionssamordningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har fungerat
bra. Arbetssättet har varit nytt men samtidigt lärorikt för alla. Särskilt givande har nätverksträffarna
varit för både pedagoger och planerare.
Nya kunskaper om hur man kan arbeta med barn
För planarkitekterna har projektet gett nya kunskaper om hur barn tänker och hur man kan arbeta
med barn. 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 ska få möjlighet att komma till tals.
Skolans arbete har koppling till verkligheten
Till att börja med var det svårt att komma igång med samarbetet med skolan. Det pågår mycket inom
skolan och man hade svårigheter att få till den tid som behövdes för arbetet. Lärarna uppfattade
projektet som något diffust men nappade på idén därför att arbetet skulle ha koppling till
verkligheten.
I efterhand kan man se att rädsla för att påverka för mycket och styra elevernas resultat gjorde att
det blev lite för oprecist vad projektledningen ville uppnå. Regeringsuppdraget har genomförts
tillsammans med andra kommuner som samarbetat med skolor, och därför hade det varit värdefullt
för lärarna att tidigt få träffa kollegor från de andra kommunerna.
Skolledningens stöd
Projektet var förankrat hos skolledningen, men en av lärdomarna är att det behöver förankras mer,
tydligare och i mycket god tid. Skolledningens stöd är viktigt för att pedagogernas arbetssituation ska
fungera. Stöd hos ledningen kommer alltid att vara viktigt, men behovet kan komma att minska när
arbetssättet blir mer etablerat och rollerna enklare att förstå.
Pedagogerna menar att det är bra om det kommande samarbetet blir intensivt i till att börja med.
Det är viktigt att få tid att sätta sig in i jobbet eftersom det är ett ovant sätt att arbeta. Det skulle
också vara bra om fler lärare på skolan blir delaktiga i arbetet.
Eleverna blev engagerade
Arbetet bland eleverna lades upp på olika sätt. De yngre eleverna tog snabbt till sig uppdraget men
hade lite svårt att tänka utanför ramarna. Samtidigt ville de vuxna inte styra för mycket. De äldre
eleverna arbetade på tid som var avsatt för elevens val. En del har skolkat mycket från skolan men
engagerade sig i det här arbetet, vilket också smittade av sig på annat skolarbete.
Eleverna har tyckt om sättet att arbeta och flera barn har fått visa sina kvaliteter på annat sätt än det
vanliga i skolan. De har varit stolta över sina modeller och genomfört fina presentationer om sitt
arbete.
Lärdomar av samarbetet med skolan
Projektledningen har besökt klasserna och träffat lärarna vid flera tillfällen. I efterhand kan man se
att det hade varit bra med fler och tätare besök. För nästa projekt gäller att
•
•
•
•

förankra tidigt och tydligt med skolledning och lärare
ge ett tydligt uppdrag till skolan
visa på kopplingen mellan fysisk planering och läroplanen
låta arbetet vara intensivt i början och plana ut därefter.
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Övriga ungdomar
Att arbete med grupper av ungdomar för en specifik fråga som Jaxtorget är utmärkt. 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 nya diskussioner om förslaget. Men
det är viktigt att man ändå prioriterar återkopplingen till dem.
I nätverket
Varje kommun i nätverket har haft olika planuppdrag att arbeta med. Det har varit värdefullt och
lärorikt att ta del av andra kommuners sätt att arbeta. Flera har arbetat med skolor på liknande sätt
som Borlänge har gjort. 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 redan från början, och det hade varit bra med fler träffar för
pedagogerna. Det hade kanske också gett mer erfarenheter till den fortsatta spridningen av
arbetssättet.
Det i nätverksträffarna som har gett mest till projektledningen har dels varit 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 med kommunernas projektledare har varit oerhört viktiga. Ett liknande resultat hade inte
uppnåtts om vi hade träffats bara ett fåtal gånger.
Arbetet ger många vinster
Att arbeta med barn och ungdomar i 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. Flera gånger har medarbetarna blivit överraskade över ungdomarnas tankar
och förslag. Det första som killarna på fritidsgården svarade på frågan om vad som var viktigt på
torget var:
−

Blommor och saker för små barn att göra!

I dag talas det mycket om medborgardialog och att alla vill att den 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 för vuxna, men det är 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!

Fortsatt arbete
I arbetet med att förändra planeringsmodellen till att få unga aktivt delaktiga i hela processen är det
viktigt att många aktörer finns med. Inte bara tjänstemän i kommunkoncernen utan även personal
inom skolan, fritidsverksamheten, föreningar och naturligtvis ungdomarna själva.
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Metodiken håller på att förankras hos övriga planerare och politiker. Arbetet kommer att redovisas i
sin helhet för den politiska organisationen. 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.
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Göteborg: Unga Älvstaden!
Barnperspektivet har särskild tyngd i Göteborgs Stads budget med ex från 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.”( Göteborgs
Stads budget 2011)
Inom Göteborgs Stads verksamheter har det därför på flera håll arbetats 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 pågått inom staden kan
man hävda att Göteborgs stad till vissa delar arbetat som föregångare inom området.
I mål och inriktningar 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
konsekvensanalyser av förslag ska utvecklas. Därtill ska även ett barnperspektivprägla 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).

Nätverket “Barn och unga i fysisk planering inom Göteborgs Stad”
En av anledningarna till att Göteborg ansökte om att få vara med i regeringsuppdraget hos
Trafikverket var att de tyckte att de hade viktiga erfarenheter att bidra med. De hade också under
några års tid byggt upp ett nätverk ”Barn och unga i fysisk planering inom Göteborgs Stad”. Där
träffas man regelbundet och tjänstemän från 16 förvaltningarna i staden som arbetar med frågor
kring barn och unga och fysisk planering ingår. En del av resultaten är 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 olika ansvarsområden ska kunna uppnås. Representanter från nätverket har
deltagit i en arbetsgrupp som har arbetat med att utveckla 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. (Information finns
under rubriken “social hållbarhet och barnperspektiv” på: www.goteborg.se) Göteborgs Stad är
medlem i det europeiska nätverket Cities for Children och ingår i en arbetsgrupp kring boendefrågor.
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.
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Hur kan den erfarenhet som finns i skolan komma samhällsplaneringen tillgodo? Hur kan
samhällsplanerare bistå lärare/pedagoger att hjälpa eleverna att utveckla medborgarskapet?

Centrala Älvstaden
Centrala Älvstaden är ett stadsområde om cirka fem kvadratkilometer på båda sidor av Göta älv. Här
ska man skapa en urban stadsmiljö med bostäder för 30 000 och med 40 000 arbetsplatser. Vissa
områden är kopplade till varandra eller till andra delar av staden, medan andra är mer tydligt
avgränsade eller avskurna från omgivningen med stora trafikleder.
I projektet Centrala Älvstaden finns strategier för medborgardialog där dialog med barn och unga
ingår. Barnperspektivet och barnens eget perspektiv är ett prioriterat område. Ett delprojekt har
därför utvecklats kallat Unga Älvstaden!.
Göteborgs kulturförvaltning samarbetar med stadens skolor kring frågor om barns delaktighet.
Kommunen vill finnas med där frågor om barns och ungas delaktighet diskuteras och utvecklas och
vill kunna bidra med viktiga erfarenheter. (Göteborgs stad. Mål- och inriktningsdokument för Parkoch naturnämnden 2012.) (En film som sammanfattar arbetet finns här:
http://www.youtube.com/watch?v=azI98P7QWNo)

Syftet
Göteborgs stad har medverkat i projektet för att utveckla sitt planeringsarbete mot en mer
inkluderande process där också barn och unga får inflytande över hur deras stad utformas.
Göteborgs kulturförvaltning samarbetar med stadens skolor kring frågor om barns delaktighet.
Syftet med Unga Älvstaden! är att ge barn och unga i alla stadsdelar möjlighet att få kunskap om
staden Göteborg, att delta i den demokratiska processen och att bidra med sina visioner och tankar.
Barn och unga ska ha verktyg för att delta i demokratiska processer, utveckla intresset för staden och
få ökad förståelse för sin roll som medborgare, både nu och i framtiden.

Samarbete mellan skola och kulturförvaltning
Kommunens tio stadsdelar ingår i ett nätverk med kontaktpersoner mellan kulturförvaltningen och
skolorna. Kulturförvaltningen har en arkitekturkonsulent som samarbetar med skolorna i projekt som
handlar om den fysiska miljön, såväl skolgården som stora stadsbyggnadsprojekt. Unga Älvstaden
bjöd in alla skolor i Göteborgs tio stadsdelar till att delta i processen med att skapa visioner för
Centrala Älvstaden. Tolv skolklasser i årskurserna två till åtta från sju stadsdelar deltog.13
Introduktion i workshop
Till att börja med samlades eleverna klassvis till en introduktionsworkshop på Göteborgs
stadsmuseum. Särskilt viktigt var här att förklara att kommunstyrelsen vill höra vad barn och unga
tänker om den framtida centrala staden.
Hur blir staden till?
Nästa moment innebar att eleverna funderade över sina verkliga favoritplatser i staden.
De beskrev sina favoritplatser med texter och bilder som de la in i ett dataprogram på Google Earth
kallat Panoramio, där man kan se allas beskrivningar av favoritplatser i staden.
Och så började man diskutera om är det är så att en stad ”blir till” av sig själv. Om man planerar en
framtidsstad måste man veta att bakom varje hus, gata och lekplats finns vilja, tankar, planer, behov
13

En film som sammanfattar arbetet finns här: http://www.youtube.com/watch?v=azI98P7QWNo
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och trender. Staden förändras hela tiden i takt med att behov och planer ändras. Eleverna funderade
över sådant som:
−
−
−
−
−

Vad är detta till för?
Har det kommit dit av sig självt?
Vem kan ha bestämt att det ska vara där?
Hur har de som bestämt detta tänkt?
För vems skull finns det där?

De här frågeställningarna kunde sedan föras över till andra inslag i stadsbilden, som barnen kanske
ser men inte har haft någon självklar relation till: byggnader, tunnlar, elskåp, grönområden, brunnar
med mera.
Vad vet vi om älven?
Centrala Älvstaden berör än så länge inte så många av dagens barn och unga. Det visade sig att
många inte känner till så mycket om älven, att det finns så mycket vatten mitt i staden. Så alla
medverkande barn fick en åktur med en ångbåt på älven för att studera miljöerna där Centrala
Älvstaden kommer att byggas. De förberedde sig för åkturen genom att ta reda på vilken betydelse
Göta älv har haft för Göteborgs utveckling.
Studier på älven
Båten som eleverna fick åka med heter Färjan 4. Den är Sjöfartsmuseets största museiföremål som
sköts och drivs av en ideell förening, Sällskapet Ångbåten. Under åkturen fick eleverna först höra en
berättelse om färjans historia, och de fick gå ner och titta på ångmaskinen och hur den arbetade. De
som ville fick också pröva att styra färjan.
De fick en presentation av Göteborgs historia och framväxt utifrån de platser, broar och byggnader
som de kunde se från båten. Det flesta tyckte att det var roligt och intressant att se centrala
Göteborg från vattnet.
Efter båtturen ville en lärare få sig tillsänt ett mejl från Unga Älvstaden för att kunna vidarebefordra
det till barnens föräldrar. Enligt läraren har deras skola fått rykte om sig att vara dålig och att
eleverna allmänt har dåligt självförtroende. Han ville att föräldrarna skulle få veta att deras barn
hade skött sig bra och är kunniga i Göteborgs historia. Mejlet som projektledaren skickade till läraren
lyder:
Jag vill bara berätta om den fina upplevelsen på Färjan 4 på Göta Älv 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.

Visionsarbetet
Lärarna bjöds in till en kväll med en arkitekturpedagog för att man skulle få ramar kring
visionsarbetet. Sedan gavs klasserna tillfälle att skapa sina visioner om centrala Göteborg i framtiden.
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Först fick de fundera kring ordet VAD?:
−
−
−
−
−
−

Vad vill jag att det ska 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 ska kunna göra?
Vad behöver göras för att jag skall vilja bo och arbeta här när jag blir vuxen?
Vad vill jag ska hända på fritiden?
Vad är en bra stad för alla?
Ja, vad är egentligen en stad?

Nästa steg blev att ställa sig frågan HUR?
−
−
−
−
−

Hur ska staden vara organiserad för att det där ”VADET” ska uppfyllas?
Hur ska staden byggas vidare?
Hur ska vi förflytta oss?
Hur ska vi mötas?
Hur ska platser, parker, vattenområden, gator och byggnader se ut och fungera?

Frågeställningarna var alltså ganska öppna och utgick från livet mer än från specifika avgränsningar.
Det handlade ju om elevernas visioner och drömmar. Det gick att arbeta med olika teman: mänskligt
liv, en stad för barn, vatten, miljö, transporter, broar, mötesplatser med mera. De arbetade med
platser som redan finns: Hur skulle vi vilja utveckla Frihamnen, området runt operan, Ramberget,
kajerna? Eller med nya platser man tycker ska finnas i staden:
−
−
−
−
−

Hur ska gatorna se ut?
Hur ska nya torg planeras?
Hur ska parker se ut och fungera? Lekplatser?
Hur ska staden låta?
Hur ska framtidens byggnader se ut och fungera?

Texter och bilder kunde de lägga in på Unga Älvstadens webbplats14 så att alla elever kunde titta på
alla andras bilder. Det gav en sammanfattande bild av många människors favoritplatser i staden. En
del elever intervjuade också äldre personer om deras favoritplats.
Livet i staden
Alla elever och lärare besökte Arkitekturmuseet för att under en dag tillsammans med
arkitekturpedagoger problematisera kring frågor om den framtida staden och livet där. Varje klass
fick en stor flygbild över Centrala Älvstaden som de använde som utgångspunkt för diskussionerna.
De flesta valde sedan att bygga modeller, men de producerade också texter, teckningar och
dataanimeringar för att beskriva sina visioner.
Eleverna i Hammarkulleskolan skrev texter om hur de tror att Göteborg ter sig 2021. Här är två
exempel:
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.
14

http://www.centralaalvstaden.nu/visioner/unga-alvstaden
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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.
Fawsija Said 8A
En dag i Göteborg år 2021
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.
Sara Tong 8A

Barnen och deras modeller filmades
Efter det anlitade kulturförvaltningen två filmpedagoger som besökte alla klasser och filmade
eleverna när de visade sina modeller. De två åttondeklasserna i Hammarkulleskolan fick sedan det
hedersamma uppdraget att gå igenom alla filmer, reflektera över dem och sammanfatta dem till ett
gemensamt budskap. De blev sedan intervjuade av projektledaren för Centrala Älvstaden vilket också
filmades. Alla förslag liksom filmen finns på bloggen ungatarplats.se.15

Vad anser barn och unga att kommunen ska tänka på?
En sammanfattning av förslagen visar att elevernas visioner i vissa delar stämmer överens med både
vad som har kommit fram i den övriga medborgardialogen och i en internationell workshop med
forskare och experter. Projektet har visat att barnen och ungdomarna är mycket idérika. Parker och
grönt har stor betydelse, liksom mötesplatser av olika slag. De känner oro för miljöförstöringen men
också hopp:
−
−
−

Det är vi som ska bo i den här staden.
Vi vill ju inte att det ska bli en skräphög
Vi har ju så mycket vatten i Göteborg. Vi borde använda det vattnet.

De tänker på andra grupper i samhället, på människor som har det svårt. Här är ett urval av vad
barnens och ungdomarnas förslag och tankar:
15

http://ungatarplats.se/film/
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Om mötesplatser:
− Vi bestämde oss för att göra en ö.
− Det kommer att finnas ett kompishus.
− Parker för alla människor i olika åldrar – som mötesplatser, för fritidsaktiviteter och idrott.
− Mötesplatser av olika slag utomhus och inomhus, fritidsgårdar och aktivitetshus, många kaféer.
− Trappan är ett viktigt stadselement och en mötesplats.
− Torg med affärer och restaurang.
Om bostäder
− Människovänliga bostäder, även för studenter och hemlösa.
− Det är roligt att veta att de hemlösa har ett hem. Och inte frysa ute och så.
− Låga trähus.
− Men också höghus.
− Nära till förskola, skola och affärer, köpcentra en bit bort.
− Ringön – moderna hus, stor park
Om kommunikationer
− Också gillar jag inte bilvägarna.
− Minska trafiken.
− Intressanta broar och tunnlar över och under älven - under vattnet ska det hända saker.
− Götaälvbro med svängande café.
− Miljöbilar, Göteborg miljövänligast i Sverige.
− Ramberget – linbana ner till en park och skog, café i en grotta, klättervägg.
− Frihamnen – bilfri park.
− Flytande gångbroar.
Om nöjen
− En undervattensvärld i en bubbla av tjockt glas.
− En nedsänkt skräckbiograf.
− Backaplan – visionsbilder från nätet – ett stort modernt inomhuscentrum.
− Gullbergsvass – älvpark, älvbio och ett campus med skojiga hus.

Återkoppling till barnen
Alla medverkande elever och lärare bjöds in till visning av filmen som spelats in om deras arbete. De
gick igenom bloggen där de kan se och diskutera det sammanlagda resultatet av deras arbete. Några
träffade kommunalrådet med ansvar bland annat för barn, unga, äldre och fritid samt representanter
från Trafikverket.
Alla idéer ska tas till vara för slutarbetet med vision och strategi för Centrala Älvstaden. Förslagen
från eleverna har lagts upp successivt på Centrala Älvstadens webbplats.16 Sommaren 2012 byggdes
en del av det som barnen föreslagit: en scateboardramp, en scen för olika framträdanden och sköna
ställen att sitta på.

Beslut om rutiner
Göteborgs stads byggnads-, fastighets- och trafiknämnder har fattat beslut om att
barnkonsekvensanalyser av planförslag ska göras och där ingår dialoger med barn och unga.

16

http://www.centralaalvstaden.nu/visioner/unga-alvstaden
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Projektet har fått en direkt fortsättning. Kommunstyrelsen har gett kulturnämnden i uppdrag att
starta en dialog med barn och unga kring idéer för Kanaltorget som ligger mitt i Centrala Älvstaden.
Platsen har använts för en utställning om projektet och andra aktiviteter. Kommunen har formulerat
en strategi för fortsatt dialog om visionen där barns och ungas perspektiv ingår:
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.

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.

Att pröva sig fram
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 som emellanåt varit nästan oframkomliga.
Behövs lång planeringstid
Om vi hade fått börja från början i dag 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 uppgifter enligt personuppgiftslagen för alla barnen.
Många uttryckmedel
De uttrycksmedel som erbjuds bör inte snävas in. Ju fler olika tekniker som man får uttrycka sig med,
dataanimationer, text, ljud med mera., desto fler visionsförslag kan man få.
Lära av varann
Samarbetet med lärarna har varit givande. Ibland har det varit svårt att få fram meddelanden av olika
slag. Endast några få av de som bjudits in till informationstillfällen har deltagit. Det verkar som att
lärarna inte har fått tillräckligt utrymme för att arbeta med projektet.
För det fortsatta arbete är det nödvändigt att se till att de erfarenheter som finns av arbetet i skolan
kan komma samhällsplaneringen till godo. Vidare måste planerarna bistå pedagogerna när det gäller
frågor om hur eleverna kan utveckla sig i sin roll som medborgare i planläggningsprocesser.
Fortsatt utveckling
Erfarenheter från olika dialogprocesser behöver utvärderas och spridas. 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. Trafikverkets projekt är ett viktigt steg i rätt riktning.
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Hällefors - Vi rör oss i hela samhället!
Hällefors kommun och Örebro läns landsting har slutit ett folkhälsoavtal. Där åtar sig kommunen att
använda samhällsplanering och kommunal verksamhet för att prioritera insatser för att främja barns
och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor. Ett prioriterat samverkansområde är allas delaktighet
och inflytande.
Under arbetet med att utveckla ungdomsdialogen i Hällefors kommun lyftes den nya
skolorganisationen, Skola 2010, fram som ett prioriterat område. Skola 2010 innebar att
grundskoleverksamheten i kommunen koncentrerades till två skolor, Klockarhagsskolan i Hällefors
centrum och Grythyttans skola i Grythyttan. Två grundskolor lades ner.

Projektets syfte
Syfte och mål med projektet är att:
• i samarbete och dialog med barn och unga undersöka skolvägar samt platser som används på
fritiden
• identifiera och utveckla metoder för att involvera barn och unga i samhällsplaneringen
• skapa rutiner som förändrar kommunens sätt att angripa frågor som rör barn och ungdomar,
både som brukare och medborgare
• stärka barns och ungas hälsa och framtidstro.

Skolvägar och utomhusmiljö kartlades med Barn-GIS
Arbetet har drivits av en projektgrupp med representanter från Hällefors kommuns
bildningsförvaltning, folkhälsoteamet i norra Örebro län, Bergslagens miljö- och byggförvaltning
(BMB) samt Bergslagens kommunalteknik. Politiskt ansvarig nämnd är bildningsnämnden i Hällefors
kommun.
Undersökningen av elevers syn på skolvägar och utomhusmiljö har genomförts med stöd av ett
digitalt verktyg, Barn-GIS, bland 360 elever i årskurs tre, sex och nio. 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
Undersökningen förbereddes genom flera möten med lärarna och personal vid
bildningsförvaltningen för att tydliggöra syftet med undersökningen och planera det praktiska
arbetet. Ett stormöte hölls med Hem och skola-föreningen, personal och elever. Också Trafikverket
deltog. Projektgruppen besökte skolorna och informerade eleverna om den kommande
undersökningen. Med hjälp av stora kartor fick eleverna orientera sig och peka ut sin skola, var de
bor och så vidare.
Datainsamlingen
Datainsamlingen gick till så att barnen intervjuades samtidigt som de arbetade med en digital karta
på en dataskärm. De ritade och svarade på frågor om vägar och platser som de använder utomhus.
Barnen arbetade individuellt under handledning av projektgruppen. En grupp elever satt tillsammans
men vid varsin dator.

Barnens beskrivningar av sin miljö
Resultaten har redovisats på kartor där alla deltagares svar samlats för att beskriva:
•
•

skolvägar
vägar som används på fritiden
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•
•
•
•

områden som används till olika aktiviteter
favoritplatser
farliga eller otrevliga platser
önskemål om förbättringar i utemiljön.

Barnen rör sig i hela samhället
Resultaten från kartläggningen med hjälp av Barn-GIS visar tydligt att barnen rör sig i hela samhället.
De går eller cyklar till och från skolan. De cyklar och går på fritiden till och från olika aktiviteter,
kompisar med mera. Många uttryckte att de tycker att hastigheterna är för höga på gatorna och
vägarna i samhället.
De pekade ut sikthinder och platser som de upplevde som otrygga på grund av trafiken. Ibland
känner de sig otrygga på grund av berusade personer, okopplade hundar med mera. De pekade
också ut många ställen där de tyckte om att vara på fritiden, inte sällan i närheten av idrottsplatser,
lekplatser och skolornas uteplatser.
Hur togs resultaten om hand?
När resultaten sammanställts bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från
kommunförvaltningen, bildningsförvaltningen, folkhälsoteamet, miljö- och byggförvaltningen,
Bergslagens kommunalteknik, Trafikverket och polisen. Resultaten diskuterades och en plan togs
fram för fortsatta åtgärder utifrån de synpunkter som eleverna hade haft.
Flera synpunkter krävde snabba insatser för att stärka trygghet och trafiksäkerhet. Barnens budskap
blev tydligt:
−
−

Vuxna kör alldeles för fort på vägarna i samhället. Det är otryggt på vissa platser och gator
och i vissa korsningar!
Värst är det nere vid järnvägen och på riksvägen. Många buskör också mitt på dagen. Det
händer till och med att bilarna sladdar upp mot trottoaren. Då känns det väldigt otryggt att
gå över gatan!

I december informerades skolpersonalen om resultaten från undersökningen. Diskussioner inleddes
om hur barnen under ledning av pedagogerna kan använda undersökningen i skolarbetet i det
fortsatta skolarbetet.
Föräldrar har också medverkat
Bildningsförvaltningen bjöd in alla föräldrar till ett öppet möte där resultaten presenterades och även
de åtgärder som redan vidtagits eller planeras. Vid mötet fick också föräldrarna markera på kartor
och lämna synpunkter på barnens skolvägar och utemiljöer. Synpunkterna lades in som ett särskilt
skikt på den digitala kartan.

Återkoppling till barnen
Resultaten presenterades för de deltagande klasserna. Projektgruppen beskrev vilka åtgärder som
dittills hade genomförts utifrån elevernas synpunkter. Gruppen berättade för lärare och elever att de
ville få djupare kunskap från eleverna om vad deras synpunkter står för, och bad dem presentera
dem med bild, foto, film, texter med mera.

Beslut om rutiner
Arbetet med rutiner för att säkerställa barns och ungas delaktighet i samhällsplaneringen fortgår.
Kommunen genomför regelbundna plansamråd tillsammans med miljö- och byggförvaltningen och
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Bergslagens kommunalteknik. Där går man igenom och förbereder aktuella och planerade
planeringsprojekt. Frågan om medborgardialog ska hela tiden finnas med där.
Beslut har tagits om att revidera kommunens översiktsplan, där dialog med barn och unga är 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. En arbetsgrupp för
trafikfrågor ska arbeta vidare med resultaten från projekt Säkra skolvägar.

Vad har vi lärt oss av samarbetet?
Eftersom skolpersonalen upplevde att de hade så mycket annat på gång genomfördes väldigt lite
arbete utifrån resultaten i GIS. En enkät genomförd av kommunens bildningsförvaltning visade att
endast ett fåtal pedagoger arbetade med undersökningsresultaten.
Med barnen
En tydlig lärdom av projekt Säkra skolvägar är att om man vill undersöka hur barn och unga upplever
skolvägar och utemiljöer så måste man fråga barnen och de unga själva. De är experter på sina egna
upplevelser. Vi är övertygade om att den information som eleverna lämnade i undersökningen inte
hade kommit fram om vårdnadshavarna hade tillfrågats. Även i det praktiska arbetet med att
genomföra undersökningen gavs det många tillfällen till samtal med eleverna. Det gav en mängd
sidoinformation som var till nytta för det fortsatta projektarbetet.
Med föräldrarna
Det var svårt att nå föräldrarna. Den hem och skola-förening som vi förde dialog med visade ett stort
intresse i början, men det falnade efterhand. Vid föräldramötet var antalet deltagare lågt (hockeyVM på TV samtidigt!). Men de som kom till mötet var desto mer intresserade och stannade länge. För
att nå många föräldrar bör man antagligen bjuda in sig till ordinarie möten som skolan kallar till.
Med kollegor och tjänstemän
Projekt Säkra skolvägar är ett verksamhetsövergripande arbete med målgruppen barn och unga i
fokus. Kommunen, miljö- och byggförvaltningen, Bergslagens kommunalteknik, folkhälsoteamet,
polisen och Trafikverket har fått 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 ringar på vattnet inför
fortsatt samarbete och samverkan.
Genom arbetet med utmiljön i Hällefors har vi fått erfarenheter som de länsdelsövergripande
verksamheterna miljö- och byggförvaltning, Bergslagens kommunalteknik 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.
Fortsatt arbete
Mycket återstår att göra. Resultaten från elevundersökningen ska bearbetas vidare. Planer finns
också på att bjuda in pedagoger från någon av de andra projektkommunerna som kan 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.
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Trelleborgs centralstation – barns och ungas visioner
År 1975 upphörde persontågstrafiken på järnväg till och från Trelleborg. I slutet av år 2015 ska den
återuppstå med så kallade pågatåg. Stationsbyggnaden från 1897 är välbevarad och kommer att få
en ny funktion i en helt ny anläggning där buss-, tåg- och färjetrafik knyts samman. Stationen
kommer att vara belägen på samma plats som den som användes fram till 1975.
Barn och unga är särskilt beroende av allmänna kommunikationsmedel. Tågtrafiken och
utformningen av pendeltågsstationen kommer att påverka deras väg till och från skolor,
fritidsaktiviteter med mera.17 Trelleborgs kommun har medverkat i projektet för att öka barns och
ungas inflytande och kunna tillvarata deras synpunkter i dessa frågor:
•
•
•
•
•

Vad krävs för att barn och unga ska välja buss och tåg?
Hur tar barn och unga sig till och från stationen?
Vad vill barn och unga kunna göra medan de väntar på bussen eller tåget?
Hur ska miljön vid stationen och på stationen vara? Vad ska finnas på centralstationen?
Vilken betydelse har pågatågen och centralstationen för Trelleborg?

Projektets syfte och uppläggning
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 få fram metoder och rutiner för
hur barn och unga kan vara delaktiga i samhällsplaneringen med sina synpunkter och tankar.
Projektet har genomförts i samarbete mellan kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen å ena sidan och förskolan och grund- och gymnasieskolan å andra
sidan. Kommunens barnkonventionssamordnare har varit projektledare och samordnat arbetet
tillsammans med planarkitekter och plan- och byggchefen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Skånetrafiken, som ansvarar för pågatågstrafiken, har också medverkat.

Hur man arbetat – några nedslag
Cirka 130 barn och unga och 20 pedagoger från förskolan, årskurs 4, årskurs 9 och gymnasieskolans
estetiska program och bygg- och anläggningsprogram har på olika sätt varit involverade i arbetet.
Dessutom har personal och unga vid Navigatorcentrum, en verksamhet för arbetslösa ungdomar,
medverkat.
Efter alla förberedelser inleddes arbetet med en studiedag för att introducera projektet och
sammanföra planerarna och pedagogerna. Regeringsuppdraget presenterades tillsammans med
exempel på samråd med barn som dåvarandeVägverket har genomfört, och man la upp en plan för
samarbetet. Under projektets gång genomfördes regelbundna möten för avstämning och planering
av gemensamma aktiviteter, workshoppar med mera.
Förskolan – det är bra att åka buss
Förskolebarnen fick i uppgift att under sommaren 2011 skriva en resedagbok och berätta om sina
resor. Efter sommaren fick barnen besök av planerarna. Barnen visade sina dagböcker och berättade
om sina upplevelser. De diskuterade också varför det är bra att åka tåg eller buss. Därefter tittade de
på kartor och ortofoton över Trelleborg.
Dagen därpå undersökte barnen vägarna mellan förskolan och centralstationen och till allas bostäder
och markerade vägarna på en karta. Veckan därpå åkte barnen med buss och tåg för att undersöka
17

Trelleborgs kommun. Ansökan till projektet Barn och unga i samhällsplaneringen. 2010-05-12.
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några pågatågstationer. I Malmö gick de till Tekniska museet och tittade på en film om hur det såg ut
förr i Trelleborg med tågtrafiken.
Nästa besök var på ett äldreboende där barnen frågade de äldre om hur det var förr i tiden i
Trelleborg när det fanns tågtrafik. Skånetrafiken ordnade så att alla kunde samlas i en stadsbuss där
barnen fick ställa frågor och svara på frågor om buss- och tågtrafik.
Östra skolan – hur ska det nya resecentrum fungera?
Barnen på Östra skolan fick också ett uppdrag under sommarlovet. Det gällde att börja fundera på
hur tågstationer kan fungera och hur de kan ta sig från skolan till stationen och att fundera på
planerna som finns för pågatågen. Syftet var att väcka elevernas tankar som utgångspunkter deras
arbete.
Efter sommarlovet arbetade man ämnesövergripande med samhälls- och naturorienterande ämnen,
matematik, teknik, svenska och slöjd. Barnen gjorde studiebesök på samhällsbyggnadsförvaltningen
och deltog i en workshop med planerarna om hur det nya resecentrum ska fungera.
Några dagar senare åkte eleverna på studiebesök till Hyllie station i Malmö och fortsatte sedan till
Ystad. Här tittade eleverna bland annat på skyltning av tider, spår och avgångar. Workshopen och
studiebesöken blev en grund för grupparbeten om centralstationens utformning.
Liljeborgskolan – vad krävs för att inte ta bilen?
Årskurs nio i Liljeborgsskolan inledde sitt arbete med en workshop tillsammans med
kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Skånetrafiken. Frågorna gällde
vad som krävs för att man ska välja att åka buss eller tåg i stället för att åka bil. De diskuterade också
vilken betydelse tåget kan få för Trelleborg som kommun.
Eleverna undersökte vägarna till och från centralstationen. De reflekterade över frågor om
trafiksäkerhet och hur lätt eller svårt det är att ta sig dit. De gjorde ingående fältstudier i miljöerna i
staden och vid centralstationen. För att få idéer om vad som kan vara viktigt för Trelleborg
undersökte eleverna hur Malmö centralstation är utformad och vilka funktioner den innehåller.
Söderslättsgymnasiet – stationens utformning
Elever i årskurserna 1 och 2 på Söderslättsgymnasiets estetiska program och bygg- och
anläggningsprogram inledde också sitt arbete med en workshop. Trafikverket presenterade några
exempel på hur barns och unga har varit delaktiga i fysisk planering.
Eleverna delades in i grupper med deltagare från båda programmen. Eleverna undersökte
tågstationerna i Eslöv, Svedala, Malmö, Köpenhamn och Lund. Deras uppgift var att söka efter saker
och ting som var bra och mindre bra på stationerna.
De dokumenterade sina resor med fotografier och anteckningar och redovisade sedan sina arbeten
för varandra, pedagogerna, projektledningen och Trafikverket.
Navigatorcentrum
En workshop hölls med ungdomarna på Navigatorcentrum. De arbetade under en tid i grupper och
lämnade sedan en rapport med synpunkter på hur buss- och tågtrafik bör fungera och vad som bör
finnas på nya resecentrum. De presenterade också idéer om hur Trelleborg kan bli en attraktivare
stad för både trelleborgare och turister.
En ny workshop arrangerades sedan med fokus på kollektivtrafiken, då också Skånetrafiken
medverkade. Det blev en hel del intressanta diskussioner om biljettpriser, om att vissa busslinjer
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borde ha tätare turer, om varför det inte längre går att betala kontant på bussen med mera. Man
kom fram till att det måste vara smidigt att åka kollektivt för att man ska avstå från bilen.

Centralstationen ska vara en mötesplats
Barn och unga betraktar den nya centralstationen som något mer än ett resecentrum. Det ska vara
lätt att ta sig dit och smidigt att byta mellan olika färdsätt. Men centralstationen ska också vara en
mötesplats med en trivsam miljö och shopping, kundservice med mera.
Det är viktigt med varma och tysta väntrum, bekväma sittplatser och stora och tydliga klockor. Det
ska finnas caféer, barer, restauranger, affärer och service. En fin park med fontän, lekplats och en
skateramp vill man också ha. Tåg och bussar bör vara under tak, liksom cykelparkeringar där man kan
låsa fast sina cyklar.
Konst på väggarna, tack!
Barnen på förskolan Näktergalen tycker det är viktigt att ha något att göra medan man väntar och
något att titta på, gärna konstverk på väggarna. Sammanfattningsvis tycker de:
−

Det ska vara tåg, båt, bussar och man ska kunna åka till Danmark. Och konst på väggarna,
tack!

Tågknapp
Bland Östra skolans förslag finns busshållplatser under tak, hundrastgård, ett bibliotek på
centralstationen, med sådan service att boken kan återlämnas på den ort som man rest till. En
”Tågknapp” var en annan lösning som en grupp föreslog, en liten dosa som piper några minuter
innan tåget ska gå. Extra bra om man till exempel sitter på ett café eller restaurang, menade
gruppen. Vidare:

− Ett klotterplank kan vara ett sätt att förebygga att det klottras på tågen!
Fönster mot solnedgången
Ungdomarna i Liljeborgsskolan vill ha tydlig information om var biljettautomater finns. Det ska finnas
flera betalsätt och en resebutik med både Skånetrafiken och SJ. Dessutom vill de ha ett stort fönster
mot solnedgången och en sandstrand mot havet. Deras undersökningar av Malmö centralstation gav
dem mycket idéer kring utformningen av den nya stationen:
−

Härma Malmö C, nytt och stilrent. Bra med källsortering och övervakningskameror som liknar
lampor. Gillar kontrasten mellan det gamla och det nya!

Oro för trafiken
Eftersom Trelleborg är en gammal hamnstad tycker eleverna på Söderslättsgymnasiet att det är
passande med ett stort och ståtligt skepp med ett hotell vid hamnen. Skeppet ska vara
handikappanpassat med ramper och hissar till konferenscenter, restaurang, utkiksplats och
konserthall.
Snygga och bekväma bänkar är viktiga i väntan på tåget eller bussen. Därför har eleverna designat
Palmbänken, som kommunalrådet Ulf Bingsgård gärna ville provsitta. Eleverna oroar sig för riskerna i
trafiken. Av trafiksäkerhetskäl anser de att en bro ska byggas över den hårt trafikerade vägen som
dessutom utgör en barriär mellan centrum och centralstationen:
−

Med en bro slipper du vänta! Vår bro gör det lätt för ALLA att korsa vägen vid
centralstationen. Unga och gamla fötter, rullstolsbundna och cyklister!
33

Inbjudande miljö
Ungdomarna på Navigatorcentrum framhåller att miljön ska vara välkomnande och inbjudande,
vilket är särskilt viktigt när det bli hektiskt. Det ska vara mycket belysning och övervakningskameror.
Här ska finnas en informationstavla om vad som händer i Trelleborg. De har också idéer som rör
staden i vidare bemärkelse:
−

Ytorna som hamnen upptar kan användas till palmstråk längs havet och man kan bygga
multifunktionella konsertlokaler som också kan användas av lokala band i mindre lokaler.

Presentation för trelleborgarna
Den 2–6 juni 2012 arrangerades ”Trelleborg till 1000”, ett evenemang med syfte att visa omvärlden
vad Trelleborg har varit, är och ska bli. Kommunens olika verksamheter slog upp dörrarna med
konserter, parad, aktiviteter för barn och ungdomar och nationaldagsfirande.
Den gamla centralstationen användes som utställningslokal och den blev välbesökt. Barnen och
ungdomarna hade med hjälp av pedagogerna gjort en utställning med modeller och skärmar med
texter, teckningar och fotografier. Eleverna och pedagogerna turades om att presentera sina förslag
för besökarna under de fem dagarna.

Återkoppling till barnen
Detaljplanen presenterades av planerarna för ett 80-tal av de barn, unga och pedagoger som hade
medverkat i projektet.18 De fick veta hur deras synpunkter tagits emot och vad som kommer att
hända i den fortsatta planprocessen. Detaljplanen ska godkännas av kommunfullmäktige i juni 2013.
Detaljplanen för centralstationen har varit ute på samråd. I samrådsredogörelsen skriver
samhällsbyggnadsnämnden under rubriken Barn- och ungdomsperspektiv:
”Kommunen har i ett samarbetsprojekt med trafikverket haft en dialog med barn och ungdomar om
deras önskemål för platsen kring centralstationen. Resultatet från dialogerna var utställda i samband
med arrangemanget Trelleborg till 1000 i juni 2012. Barn och ungdomar framhöll att det är viktigt
−
−
−
−
−
−

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,
att Trelleborg får en storstadskänsla med service och handelsetableringar på stationen.” 19

Beslut om rutiner
Bildningsnämnden har gett bildningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen etablera ett fastare samarbete för barn och ungas medverkan i
planering. Före årsskiftet förväntas kommunstyrelsen besluta om vilka rutiner som ska gälla.

Vad har vi lärt oss?
Alla som medverkat har lärt sig mycket genom samarbetet. Det handlar om planering, klara
frågeställningar, tydliga roller med mera.
18

Dagen före hade man bjudit in allmänheten till motsvarande information. Åtta pensionärer hörsammade
inbjudan.
19
Trelleborgs kommun. Samråd kring detaljplan för ”Trelleborgs Centralstation” Innerstaden 6:89 i Trelleborgs
stad. Samhällsbyggnadsnämnden. (2012-08-28)
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Viktigt med en gemensam bild
Förberedelser och förankring hos alla deltagande barn, unga och pedagoger har tagit längre tid än
planerat. Man bör vara ute i god tid när man bjuder in till samarbete. På
samhällsbyggnadsförvaltningen har man insett att alla som deltar i projekt av detta slag måste ha en
gemensam bild av vad projektet syftar till.
Vidare måste alla förstå att samarbetet tar tid i anspråk från alla parter. Arbetet underlättas av att
man avgränsar undersökningsområdets omfattning och har en tydlig tidpunkt för redovisning.
Samarbetet förenklas när de medverkande pedagogerna har grundläggande kunskaper om
samhällsplanering och är engagerade i frågor om hur kommunen fungerar.
När planerarna ska tolka barn och ungas synpunkter är det viktigt att de kontrollerar med dem att
man har uppfattat deras synpunkter korrekt.
Elevernas åsikter betyder något
Så gott som alla elever upplever att projektet och arbetet med kamraterna har varit positivt.
De har under projektets gång lärt sig hur noggrann man måste vara när man på kort tid ska
analysera, planera och genomföra projekt i samverkan med andra grupper.
−
−

Vi samarbetade bättre och nådde längre än jag trodde var möjligt!
Jag tyckte att vi elever från olika program fann varandra i ett roligt projekt!

De uppfattar det som att deras åsikter betyder något:
−
−
−

Ja, vi fick komma med egna idéer!
Ja, han från Trafikverket sa att vi gjort ett bra jobb!
Ja, politiker satt på vår bänk och gav oss beröm för vårt arbete!

De fick uppmärksamhet för sitt arbete, och de flesta kan även tänka sig att vara med i liknande
projekt framöver. Detta vill några av eleverna 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!

En av pedagogerna på gymnasiet menar att projektet har stärkt honom i hans roll som
programutvecklare när han såg hur ungdomarna tog sig an sitt uppdrag:
−

Trelleborgs ungdomar och barn är bäst i samverkansprojekt när det gäller!
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Örebro – pulsåder i den hållbara staden
Örebro kommun har antagit en barnvision som tillsammans med FN:s konvention om barnets
rättigheter ska ligga till grund för kommunens planering och beslutsprocesser:
•

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.

Stadsbyggnadsförvaltningen (Stadsbyggnad) i Örebro kommun ansvarar bland annat för översiktlig
planering, trafikplanering och detaljplanering. Att delta i projektet Barn och unga i
samhällsplaneringen blev en möjlighet att utveckla arbetet med barns och ungdomars inflytande.
Projektet ”Pulsåder i den hållbara staden – från Svampen till Gustavsvik” gäller planeringen av ett
nytt resecentrum och stadsförnyelse i områdena utmed järnvägen. Den går genom hela staden från
Svampen – som är ett vattentorn och en av stadens viktigaste symboler – till Gustafsvik som är en
badplats intill den södra infarten till Örebro. Frågor som behövde belysning rör bland annat följande:
−
−
−

Hur ser Örebros framtida resecentrum ut om det planeras och designas av ungdomar?
Vilka utmaningar finns kring spårområdet från Gustavsvik till Svampen?
Vilka besöker resecentrum och vilka resvanor har vi?

Projektets syfte
Genom att efterfråga barns och ungdomars tankar och synpunkter och låta dem ha inflytande kan
kommunen och Stadsbyggnads verksamhet utvecklas ytterligare. Ett av syftena har varit att bygga
upp ett nätverk av lärare och deras klasser som kan fungera som remissinstanser för olika
planeringsprojekt, inledningsvis med inriktning mot resecentrum.

Samarbete med teckenspråkiga ungdomar och elever på It-gymnasiet
I Örebro har man samarbetat på tre sätt för att få in ungdomars synpunkter på dagens resecentrum
och hur de vill att det ska se ut och fungera i framtiden. Till att börja med anlitade man en grupp
teckenspråkiga feriearbetare. Därefter samarbetade man med tre grupper ungdomar på It-gymnasiet
och en elev som gjorde sitt examensarbete.
Teckenspråkiga feriearbetare
Varje sommar anställer kommunledningskontoret barn och unga för olika uppdrag. År 2011
anställdes en grupp teckenspråksanvändande ungdomar. Arbetet leddes av två projektanställda
handledare, planerare från Örebro kommun och forskare vid Barnrättsakademin.20 Till att börja med
fick ungdomarna en introduktion i FN:s konvention om barnets rättigheter och hur den kan tillämpas.
Därefter ombads de att utreda hur Örebros nya resecentrum kan förbättras.
Ungdomarna besökte Stadsbyggnad där de diskuterade hur kommunal planering fungerar och vilka
planeringsutmaningar Örebro står inför i arbetet med ett nytt resecentrum. Ungdomarna delade upp
sig i tre grupper för att ta fram vilka synpunkter de har på service, både allmänt och med fokus på
teckenspråksanvändares behov.

20

Barnrättsakademin är en del av institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet.
Barnrättsakademin erbjuder utbildningar för enskilda personer, företag, myndigheter och organisationer som
vill stärka sin kunskap om barnets rättigheter.
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De redovisade sina arbeten i form av tre filmer som textades. Politiker och tjänstemän bjöds in till en
konferens där filmerna visades. En diskussion följde om hur man kan ta vara på ungdomarnas arbete.
Några dagar senare beslöt kommunen att anslå medel för att genomföra en del av de åtgårder som
ungdomarna föreslagit.
It-gymnasiet fick beställningar
Samarbetet med It-gymnasiet inleddes med ett möte med lärarna som undervisar i samhällskunskap.
Trafikverket presenterade regeringsuppdraget Barn och unga i samhällsplaneringen och
Stadsbyggnad beskrev projektet Pulsåder i den hållbara staden. Lärarna var positiva och deras
medverkan i projektet förankrades med rektor.
Eleverna arbetade i tre grupper med var sin handledare från Stadsbyggnad. Arbetsuppgifterna tog
elever, lärare och handledare fram tillsammans för att de skulle passa allas intressen. Uppgifterna
formulerades som uppdragsbeställningar där det framgick vad som förväntades av respektive part
och vilken typ av material som skulle levereras. Projektet skulle avslutas med en redovisning för
politiker och tjänstemän.
Examensarbete
En av eleverna genomförde på eget initiativ sitt examensarbete med koppling till ”Pulsåder i den
hållbara staden”. Eleven har stort intresse av tredimensionell modellering, fysisk planering och
långsiktig hållbarhet, och han planerade arbetets upplägg tillsammans med sin projektledare. På
försommaren 2012 presenterade han sitt arbete för byggnadsnämndens presidium (se länk nedan).21

Vad anser barn och unga att kommunen ska tänka på?
I en intervju i Nerikes Allehanda med Lucas Andersson, Viktor Moberg, Daniel Stark och Mathias
Dalberg, elever på It-gymnasiet, säger de att det har varit coolt att vara delaktig:
−

Det känns som om vi kan påverka en förändring på något sätt genom att fråga människor vad
de tycker. Det känns angeläget för att flera av oss kommer att bo i Örebro i framtiden!

Eleverna har också arbetat med mejl och Facebook. De har haft kontakter i alla åldrar, från riktigt
unga till pensionärer:
−

Att göra en sådan här undersökning innebär att det känns verkligt. Inte alls arrangerat bara
för att vi är unga. Det är på allvar, inte alls någon lek!

Här är några av de synpunkter på resecentrum som eleverna tagit fasta på:
−
−
−
−
−

21

Bättre skyltning på flera sätt! Det ska vara enkelt att se vart man ska gå på stationen – och
det ska vara enkel och tydlig information hur man tar sig ut på stan och vad som finns i olika
delar av stan. Det ska också vara bra skyltat för dem som kommer mot Resecentrum.
Låt Resecentrum få en ny och fräsch design med glada färger. Dagens Resecentrum är trist,
mörkt och kallt.
Fler toaletter! Dagens toalett är förfärlig, hemsk och skräpig.
Det vore fint med ett kafé eller en restaurang.
Resecentrum skulle kunna bli en mötesplats, ett ställe dit man går för att träffa folk, ett ställe
inte bara för resande.

http://na.se/nyheter/orebro/1.1765941-3d-film-sa-vill-han-se-resecentrum

37

Återkoppling till ungdomarna
I de tidiga kontakterna med ungdomarna var det viktigt att förklara syftet med deras deltagande och
vad de kan förvänta sig av planerarna. I ett stadsbyggnadsprojekt med lång tidplan kan ingen veta
vilka förslag som kan komma att genomföras. Det viktigaste är att deras arbete ska tas emot av
politiker och tjänstemän och fungera som ett idé- och planeringsunderlag.
Under redovisningarna var elevernas presentationer den självklara huvudpunkten på programmet.
Samtliga redovisningar gav ett starkt intryck på åhörarna. Efter redovisningarna fick eleverna respons
från handledare, stadsarkitekten, politiker i stadsbyggnadsnämnden och kommunalrådet med ansvar
för stadsutveckling. Man diskuterade tillsammans vad kommunen bör tänka på i den fortsatta
planeringen.
Ungdomarnas idéer har presenterats för det nybildade stationsrådet och därmed har
undersökningsresultaten överlämnats. Ännu innehåller inte planerna några av ungdomarnas förslag,
men projektledningen bevakar frågan. Nya bänkar ska sättas upp vid resecentrum i enlighet med
flera förslag. Då kan man anta att några av ungdomarnas förslag till förändringar har slagit igenom.

Erfarenheterna ska omsättas i rutiner
Örebro kommun har beslutat 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.
Däremot kommer befintliga styrdokument och checklistor att revideras.
På Stadsbyggnad kommer beslut att fattas om hur arbetet med barn och ungas delaktighet i
samhällsplaneringen kan förstärkas genom ändringar i de mallar som används. Besluten ska grundas
på erfarenheterna från de arbetsmetoder som projektet har genererat. Ännu finns många idéer för
framtida arbetsmetoder som inte hunnit prövas och därmed heller inte hunnit omsättas i rutiner.
Man kommer därför att arbeta med att utarbeta rutinerna under en lång tid framöver, vilket kan
komma att innebära återkommande beslut på förvaltningen.
När det finns en plan, utredning eller ett program som lämpar sig för barn och unga att delta i
arbetet med är nästa steg att välja en lämplig arbetsform (till exempel engagera skolklass via lärare
eller feriepraktik). Som stöd finns en kontaktlista över lärare som har visat intresse för att involvera
stadsplanering i skolarbetet. Denna kontaktlista är ett levande dokument som uppdateras när nya
lärare visar intresse.
I det fortsatta arbetet blir det troligtvis så att alla lärare på den skola som är aktuell för samarbete
kommer att erbjudas en utbildning i konventionen om barnets rättigheter. Stadsbyggnads anställda
bör också utbildas för att öka förståelsen för barn och ungas deltagande i planeringsprocessen.
Nu börjar det verkliga arbetet
Under projektets gång har vi samlat på oss många erfarenheter. En hel del nya idéer har väckts kring
hur barn och ungas deltagande i samhällsplaneringen kan utvecklas. Projektet har pågått i närmare
tre år, men det känns som att det är nu som det verkliga arbetet börjar. Att-göra-listan är lång. Några
av de arbetsuppgifter och idéer som kommunen har att ta ställning till den närmsta tiden kan
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 checklistan för konsekvensbedömning av beslut i Örebro kommun och komma med
förslag till nya skrivningar utifrån barns och ungas delaktighet.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Inleda ett samarbete med en konstnär i projektet ”Demokrati, konst och det offentliga
rummet”. Syftet är bland annat att barn och unga ska få ökad förståelse för hur demokrati
fungerar och få möjlighet att bli aktiva i utvecklingen av det offentliga rummet.
Ta fram en portfölj 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 och föreläsningar om barnkonventionen och medborgarinflytande.
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 med mera.
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.
Säkerställa att planerarresurs från förvaltningskontoret finns tillgänglig för kommande
planarbeten.
Utbildning i barnkonventionen för Stadsbyggnad.

Lärdomar av samarbetet
Att samarbeta med lärare och elever på gymnasieskolor har varit mycket intressant och givande. En
av lärdomarna är att samarbete med flera parter tar mycket mer tid än man tror. Samstämmigheten i
arbetet är något som man behöver utveckla tillsammans. Man måste veta sina roller från början och
vilka förväntningar som finns, och det krävs samordning. Utvärderingarna är mycket viktiga för
utvecklingen av arbetet.
Ovana arbetsformer kräver tid
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.
Till att börja med hade projektledningen räknat med intresse från fler lärare. Men det visade sig vara
en fördel att projektet startade med ett fåtal lärare och ungdomar. Risken hade annars varit att det
hade krävts en stor organisation och allt för krävande arbetsinsatser innan det utvecklats rutiner till
stöd för arbetet.
När barn och unga involveras i denna typ av projekt är det viktigt att arbetet inte rinner ut i sanden.
Flera har framfört åsikter om att det var svårt att ta sig an arbetet inledningsvis eftersom det var ett
ämne och en arbetsform som ungdomarna inte var vana med. Vi vuxna har en skyldighet att
förmedla allvaret och vikten av ungdomarnas arbete och synpunkter. Det sammanhang som
ungdomarna befinner sig i när arbetsuppgiften presenteras betyder mycket för arbetets fortsättning.
Ungdomarnas presentationer är centrala för att de ska uppleva att deras arbete blir väl mottaget och
för att få till stånd en dialog kring deras resultat. Det är viktigt att ha god framförhållning vid
planeringen av deras presentationer för att politiker och handläggare ska kunna delta.
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Förvåning över att åsikterna är viktiga
De feriepraktiserande ungdomarna lämnade en spontan muntlig utvärdering efter sina redovisningar.
Gruppen förundrades över att deras synpunkter hade väckt så stort intresse hos politiker och
tjänstemän. Någon förvånades över att det över huvud taget fanns möjligheter att komma med
synpunkter.
Eleven som i sitt examensarbete modellerade ett gestaltningsförslag över stadens nya resecentrum
beskrev sina erfarenheter och upplevelser som enbart positiva. Alla elever rekommenderar det här
sättet att arbeta till sina skolkamrater.
Sammantaget har merparten av eleverna mycket goda erfarenheter av samarbetet med sina
handledare. De upplever att de verkligen fått vara delaktiga. Så här uttrycker sig en elev:
−

Jag förväntade mig att våra åsikter inte var så viktiga!

Samarbete kräver planering
Allt samarbete kräver framförhållning och god planering. Förankringen hos respektive rektor är
avgörande för att det ska gå att åstadkomma samarbete med skolan. När en kontakt väl är etablerad
med en skola eller lärare behöver kontakten upprätthållas. Till att börja med ligger ansvaret på den
som bjuder in till samarbete. Det är viktigt att båda parter känner ett ansvar och att arbetet ger
mervärde för både läraren och planhandläggaren.
När man vänder sig till klasser som man samarbeta med under mer än en termin ökar möjligheterna
att ge och få återkoppling. Möjligheten ökar också för att eleverna innan de lämnar skolan kan få
uppleva förändringar som är en följd av det planarbete de varit med om.
En viktig reflektion är också att det har varit positivt att bjuda in elever och lärare för att göra
planeringen tillsammans. Då visar man att ungdomarnas synpunkter och åsikter är viktiga redan från
första stund.
Kunskaper om barns rättigheter
För att barn och unga ska involveras i samhällsplaneringen på ett naturligt och rutinmässigt sätt krävs
att tjänstemännen på Stadsbyggnad har tillräcklig kunskap om och förståelse för barns rättigheter. 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. Under
projektets gång har vi noterat att det finns behov av utbildning för personalen på Stadsbyggnad för
att nå en djupare dimension av barn och ungas deltagande.
Tydliga uppdrag
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 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!
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Handledaren ansåg att mer detaljerade och styrande beställningar skulle göra arbetet enklare för
både elever och handledare. En allmänt hållen beställning gör det svårt att avgöra om ”konsulterna”
har synpunkter på just det som beställaren önskade. Detta har varit bland det svåraste under
projektets gång: att inte kunna formulera tillräckligt precisa arbetsuppgifter.
Entusiasm och viss skepsis
Intressant är att handledarnas synpunkter skiljer sig åt i vissa avseenden. På frågan om man 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
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?

En reflektion: kan det vara så att vi i våra olika professioner formas till att tänka 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?
Nätverksarbetet givande
Mötena med de andra kommunerna har gett inspiration och en del bra idéer att ta fasta på i det
egna arbetet. Även mindre lyckade försök med inflytande har visat vad vi ska undvika i det fortsatta
arbetet. En del inspirerande föreläsare har bidragit till vårt arbete eller inspirerat oss till hur vi kan
arbeta i framtiden. Vissa föreläsningar har varit givande som information, medan andra har varit mer
inspirerande.
Det har varit lärorikt och spännande för kommunen att delta i projektet. Kommunen har kommit en
liten bit längre på vägen men mycket arbete återstår innan man kan säga att man på ett
tillfredsställande sätt kan involvera barn och unga i rutiner i planarbetet. Arbetet har väckt många
intressanta idéer som man kan utveckla och arbeta vidare med.
Deltagandet i ”Barn och unga i samhällsplaneringen” har visat att barns och ungas delaktighet i
planeringsarbetet ger nya och andra perspektiv. Men det är lång väg kvar tills det är en självklarhet
att efterfråga barns och ungas medverkan.
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Östersund – röster från andra sidan 22
En övergripande vision för Östersunds kommun är ett demokratiskt, socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbart Östersund. Inom det kommunala arbetet för folkhälsa och social hållbarhet ska
kommunen särskilt beakta barns och ungas delaktighet och inflytande i samhället.

Ett nytt bostadsområde planeras i barnens skog
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. Kommunen har tidigare inte fokuserat på
barn och unga i arbetet med att ta fram detaljplaner. Det beror på att planer ofta tas fram under
relativt snäva tidsramar och att det har saknats tid för att engagera barnen. Dessutom har det
saknats kunskap om bra sätt och metoder att involvera barn och unga i arbetet.
Östersunds kommun har deltagit i projektet för att få inspiration i arbetet med en detaljplan för ett
nytt småhusområde i stadsdelen Torvalla. Detaljplanen innehåller cirka 30 villatomter, 10 radhus, en
förskola och ett äldreboende. Området består i dag av ett skogsområde med en del öppna fält. Det är
välbesökt och används av både barn och vuxna. Frågan är vilka delar av området som kan sparas.

Projektets syfte
Kommunens syfte med projektet var att
•
•
•

utveckla kunskaper, metoder och rutiner för att involvera barn och unga i
samhällsplaneringen,
utveckla samarbetet med skolan när det gäller barns och ungas deltagande i framtida
demokratiska processer
ge barn kunskaper och färdigheter om hur ett samhälle kan utvecklas.

Barnens synpunkter ska utgöra en del av underlaget vid framtagandet av den nya detaljplanen.
Barnen kan peka ut vilka områden som de inte vill ska bebyggas och vilka områden som är mindre
värdefulla för dem, det vill säga var kommunen får bygga. De har också fått lämna synpunkter på vad
som behövs i ett nytt bostadsområde för att barn ska trivas.

Samhällsbyggnad samarbetar med Ottfjället och Fjällängen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samarbetat med barn och pedagoger i femårsgruppen i
Ottfjällets förskola och i klasserna fyra och fem i Fjällängsskolan,.
Introduktion
Planingenjören och planarkitekten vid Samhällsbyggnad kontaktade rektorerna på skolorna. Dessa
såg genast vilka fördelar som medverkan i projektet kan ge, vilka kopplingarna till läroplanen som
finns och vilka möjligheterna är att arbeta tematiskt och ämnesövergripande.
Till att börja med tyckte några pedagoger att projektet verkade stort och luddigt, som en oplanerad
extra uppgift utöver allt annat som redan var planerat. Men de tyckte det var intressant.

22

”Röster från andra sidan” är rubriken på en av utställningsskärmarna från barnens redovisning. Rösterna är
barnens som bor på ena sidan om vägen. De har något att säga om planerna på att bygga i deras skog på andra
sidan vägen.
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Studiebesök på rådhuset
Pedagogerna bjöds in till en studiedag på rådhuset. Stadsbyggnads tjänstemän berättade om hur
planprocessen går till och visade kartor, flygfoton och modeller. En person från Trafikverket
medverkade också och visade exempel på hur man arbetat med barn i andra projekt.
Också barnen bjöds in till en rundvandring i rådhuset. De studerade kartor och fick prova
dataprogram som används för kartritning. De mindre barnen gjorde digitala kartor över hur deras
favorittomt skulle kunna se ut. Kartorna skrevs ut och barnen tog dem med sig tillbaka till förskolan.
Kartorna använde de till att rita och planera vidare på för att visa vad barn behöver på och intill
bostadstomterna.
Barnen fick se illustrationer av bostadsområden och diskuterade vad kartorna visar, höjder,
gångvägar, garage med mera. De ställde frågor om planering och byggande. De större barnen hade
formulerat ett antal frågor i förväg, vilket underlättade diskussionen.
Modeller är spännande
Under rundvandringen bjöds barnen på en kort historik om rådhuset och stadens utveckling. De fick
se målningar från olika tidsepoker som hänger på väggarna och som visar hur staden har byggts ut
genom åren. De besökte modellarkivet i rådhuskällaren. Här fick de se hur man kan bygga modeller
för att illustrera nytillkommande bebyggelse. De fick även se en modell av rådhuset som är 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 och andra av modellerna.
Efter besöket så ville de flesta bygga en modell för att visa hur de ville att det aktuella planområdet i
Fjällmon skulle kunna se ut.
Ottefjällets förskola
Samhällsbyggnad besökte femårsgruppen på Ottefjällets förskola. De pratade allmänt med barnen
om flera kända stora byggnader i staden. Det visade sig att barnen var väl bekanta med dem. Barnen
kunde berätta att det byggts i skogen bredvid där de leker och att de var oroliga för att det skulle
byggas även i ”deras” skog. Där bor ju Trampe (barnens maskot – en gosedjursälg).
Barnen fick ett stort ortofoto över området som de studerade. De hittade snabbt förskolan och
skolan. De kunde peka ut var de leker i skogen och var Trampe bor. Barnen fick också se en
primärkarta. 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 kände till vad man kan
använda en karta till:
−

Till exempel om man ska bygga ett nytt hus – så att det inte hamnar mitt på vägen!

Barnen gick ut i området och beskrev vad de tyckte om skogen och vad de brukar göra där. De hade
även konkreta förslag på vad som behövs när man bygger nya bostadsområden.
Klass 4 och 5 på Fjällängsskolan
Planarkitekten och planingenjören besökte klass 4 och 5 på Fjällängsskolan och talade med barnen
om vad kommunen får bestämma och hur planeringen går till. Barnen tyckte att de hade fått vara
med för lite och bestämma och 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.
Alla barn tyckte att det skulle bli roligt och spännande att få vara med och bestämma. De ville bygga
modeller. Men för att göra det måste de börja med att rita kartor över planområdet. Arbetet
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resulterade i 13 kartor och modeller i skala 1:1000 och många tankar och berättelser om hur de vill
att området ska se ut i framtiden.
Projektet integrerades i den ordinarie skolverksamheten. Pedagogerna använde planfrågan i
undervisningen, till exempel i idrott där barnen haft uteaktiviteter och i matematik där man tog upp
skalor, beräknade ytor med mera. I samhällskunskap fick de lära de sig om samhällsplanering och hur
kommunen fungerar.
Intervjuer med barnen
Gruppintervjuer genomfördes med var och en av de 13 grupperna skolbarn. Deras synpunkter finns
redovisade i text och på ortofoton.
Redovisningar
Alla barns redovisade sina förslag, tankar och idéer vid en särskild dag på skolan för fler än 60
politiker, tjänstemän och representanter från olika myndigheter. Nästan lika många föräldrar och
syskon deltog vid ett öppet hus på skolan. En moderator tillsammans med två barn inledde
presentationerna av arbetet. De inbjudna deltagarna lyssnade och deltog i gruppvisa diskussioner
med barnen. Barnen ställde ut sina modeller, bilder och texter. Ett bildspel från projekttiden rullade
under redovisningen. Redovisningen gick bra och barnen tyckte att det var spännande. Dagen därpå
redovisade de sitt arbete för övriga skolbarn och lärare på skolan.

Barnen har påverkat detaljplanen
Kommunen har sammanställt barnens åsikter och kunskaper om området i en barnkonsekvensanalys
som tillhör underlaget till detaljplanen och har bifogats till samrådshandlingen.
Barnkonsekvensanalysen ger en sammanfattande bild av barnens synpunkter och en sammanvägd
bild av de olika gruppernas arbeten.
Materialet visar hur barnen använder området i dag och vilka platser som är viktiga för dem samt
vilket område de vill ska undantas från bebyggelse. Barnen har även pekat ut vilket område som är
mindre värdefullt för dem och var kommunen får bygga.
Barnen har fått stort utrymme att påverka detaljplanens utformning. Deras 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 inte kunnat tillgodoses, men barnen är i stort sett nöjda med
kommunens planförslag. De har också berättat vad de tycker är viktigt i ett nytt bostadsområde för
att barn ska trivas. Barnen i klass 4 tyckte att bilarna kör fort på vägen som de måste passera för att
ta sig till naturområdet.

Återkoppling till barnen
Kommunens planerare har presenterat planförslaget för barnen och beskrivit hur deras åsikter tagits
till vara. Barnen var ganska nöjda med förslaget och tyckte till och med att det liknade vad de själva
föreslagit. Några gillade inte läget för ett nytt äldreboende, som de i stället 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 planerarna aldrig fått reda
på att om de inte träffat barnen personligen.
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Beslut om rutiner
Den 30 maj 2012 beslutade miljö- och samhällsnämnden:
•

De erfarenheter som erhålls från aktiviteter i projektet ”Barn och unga i
samhällsplaneringen” ska implementeras i kommande detaljplanearbeten.23

Vad har vi lärt oss?
Östersunds deltagande i projektet svarar mot ett av målen som rör det kommunala folkhälsoarbetet.
Genom att barn och unga har fått vara med och påverka sin utemiljö i närområdet
har projektet bidragit till möjligheterna 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.

Men projektet har också visat att kommunen kan blir bättre på att samarbeta med barn och unga.
Bättre plan och kortare genomförandetid
Samarbetet kan ge bättre stadsplaner med ett bredare innehåll och med fler aspekter på planering
och byggande. Processen att ta fram den nya detaljplanen tog något längre tid i inledningsskedet
men blev enklare i slutskedet. Projektet har blivit känt för flera i ett tidigt skede och färre kritiska
synpunkter har kommit in, vilket har lett till mindre behov av revideringar och färre överklaganden.
De berörda har varit mer positivt inställda till förändringar eftersom de har varit insatta i
förutsättningarna och kunnat påverka resultatet.
Inflytande bra för folkhälsan
Att barn och unga får vara med och påverka sin utemiljö är viktigt av bland annat folkhälsoskäl.
Delaktighet leder till god folkhälsa. Det är i sig ett starkt skäl till varför man ska samarbeta med barn
och unga. De insatser vi gör nu kan spara in på andra insatser som samhället behöver göra för barnen
i framtiden.
Planerarna måste träffa barnen
Det är viktigt med återkoppling till barnen så att de får veta hur deras åsikter tas till vara. Då räcker
det inte att enbart med att skicka över kommunens förslag med brev. Planerarna måste träffa barnen
personligen för att få deras spontana och direkta svar på vad de tycker. Det kanske kan röra sig om
saker som är enkla att åtgärda men som man aldrig får reda på om man inte träffar dem personligen.
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 ett tidigt skede och att deras behov och åsikter beaktas oftare i
olika projekt som de berörs av.

23

Östersunds kommun. Protokollsutdrag. Miljö- och samhällsnämnden 2012-05-30. Dnr 1042-2012.
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