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1. SAMM
MANFA
ATTNIING
Arbetet meed barn och
h ungas delaaktighet starrtades som en
e del av
KF-uppdraaget att arbeeta efter Kultur i ögonhhöjd, staden
ns strategiska plan för barn- och ungdomskultur 20009-2012. Som
m en del
av det arbeetet organiserades ett nätverk,
n
Stadden i ögonh
höjd, med
medarbetaare från olik
ka förvaltnin
ngar med fokkus på stadsutvecklingsfrågor .
Arbetsgrupppens uppgifter formalliserades i eett förvaltnin
ngsövergripande pprojekt på up
ppdrag av stadsledninggskontoret. Staden i
ögonhöjdss syfte är attt utvecklas till
t att vara een katalysattor i stadsutvecklinggsfrågor för att belysa barns
b
och unngas behov och stärka
deras delakktighet. I bu
udgeten 201
14 förtydligaade kommu
unfullmäktige uppdraaget att arbeeta utifrån barnkonvent
b
ntionen – både vad
gäller barnnets rätt att uttrycka
u
sig
g, vara delakktig i beslutt som rör
dem och vvara del av det
d konstnärrliga livet.
2014/15 vaar kulturår för
f barn och
h unga då baarns kultur i hela staden synligggjordes och
h det var ett bra tillfällee att manifesstera kulturuppdragget.
geten för 20015 ut aktiv
viteter som
Komunfulllmäktige peekade i budg
skulle kunn
nna omhändeertas väl i projektet
p
Staaden i ögonh
höjd. Under våren 22015 lyftes därför frågaan till styrgr
gruppen om att ge Staden i ögonnhöjd en parraplyfunktio
on för på så sätt kunna omhänderta de upppdrag som
m gäller barn
n och unga i stadsplaneringen.
Stadens beerörda förvaaltningar skaa i och medd detta projeekt utvecklas som beeställare av analyser
a
och tjänster innom detta område. Det
sker blandd annat geno
om att studera goda exeempel och erfarenheter
e
där barn occh ungas beehov och deelaktighet i sstadsutveck
klingsprocesser har hanterats på ett bra sättt. Dessa go da exempell och erfarenheter skka tillsammans med ny
y metodkunsskap och meedvetenhet
om FNs baarnkonventiion och barn
ns rättigheteer spridas tiill medarbetarna påå berörda förrvaltningar.
Utifrån de olika projeekten utveck
klas en gemeensam meto
odkunskap
i stadens fö
förvaltningaar om hur baarns och unggas behov och
o delaktighet görss till en natu
urlig del i stadsutveckliingsprojekt. Kunskapen ska blannd annat ressultera i fram
mtagande av rutin för beställarb
stöd och prraktiska arb
betsverktyg för hanterinng av frågorrna.
Lilla ratten
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Projektet ska leda till uppfyllandee av ett antaal effekt- resspektive
projektmåll.

2. Inle
edning
g
Historik
Arbetet meed barns ochh ungas delaaktighet staartades som en del av
KF-uppdraaget att arbeeta efter Kulltur i ögonhhöjd, stadens strategiska plan för barn- occh ungdomsskultur 20099-2012 (besslutad i
kommunfuullmäktige 2009-04-20)
2
). Som en ddel av det arb
betet organiserades eett nätverk, Staden i ögonhöjd, meed medarbettare från
olika förvaaltningar meed fokus på stadsutveckklingsfrågorr. Som ett
led i formaaliseringen av
a Staden i ögonhöjd fo
formerades en
e styrgrupp undeer ledning av
a stadsledn
ningskontoreet med centtral strategisk kompeetens från bl.a.
b stadsby
yggnadskont
ntoret, explo
oateringskontoret, kkulturförvalttningen och
h trafikkontooret.
Nuläge
Stockholm
m växer snabbbt. Stadenss budget förr 2014 faststtäller att
140 000 nyya bostäder ska byggass fram till 20030. Den krraftiga utbyggnadenn av bostädeer, arbetsplaatser, infrasttruktur m.m
m. kommer
att påverkaa många stoockholmare. Budgeten llyfter även att staden
ska fortsättta utveckla möjligheterrna för stockkholmare attt framföra
synpunkterr och idéer på
p stadens utveckling.
u
Därtill fastsställs att
samtliga beerörda nämnnder ska beakta barnpeerspektivet och
o säkerställa barneets rättighetter i enligheet med FNs barnkonven
ntion både
vad gäller att uttryckaa sig, vara deelaktiga i beeslut som rö
ör dem och
vara del avv det konstnnärliga livet..
munfullmäkktige om ett reviderat
I november 2013 besluutade komm
h av barn ochh unga, pro
ogram för
Kultur i öggonhöjd – föör, med och
barn- och uungdomskuultur i Stockh
holm. Där aanges ett ny
ytt mål att
barn och unnga har rättt att vistas i trygga och kreativa miiljöer som
är utformadde utifrån deras
d
behov bland annaat vad gällerr skolan,
inom bostaadsbebyggelse och föräändringar avv den offenttliga miljön. När staadsutveckliingsprojekt genomförs ska hänsyn
n tas till
barns och uungas behovv och arbeteet bör utform
mas i enligh
het med de
förslag som
m nätverket Staden i ög
gonhöjd utfo
formar.
Det är ett sstort antal nämnder och
h bolagsstyrrelser som ansvarar
a
för
att främja eett barn- ochh ungdomsp
perspektiv vvad gäller beslut,
b
planering ochh resursfördeelning som rör de miljööer där barn
n och unga
Lilla ratten
n

Staden i Ö
Ögonhöjd Prrojektdirektivv
7 (12))

vistas, såvääl ute som inne.
i
Idag finns
fi
en skifftande kunsk
kapsnivå
om barns ooch ungas behov
b
och delaktighet i stadens förrvaltningar
och bolag. För att nå målet
m
i Kulttur i ögonhööjd är det an
ngeläget
med en gennerell kunsk
kapshöjning
g och samorrdning inom
m området.
Vid styrgruuppsmötet den
d 31 marss 2015 fattaades beslut om
o inrikt1
ningen förr Staden i ög
gonhöjd , då
d arbetsgruuppen fått ettt förstärkt
mandat gennom KF:s reviderade
r
beslut
b
om K
Kultur i ögon
nhöjd, samtt
förtydliganndet i budgeeten 2015 attt arbeta meed barnkonv
ventionen.
Detta projeektdirektiv är en konseekvens av deet beslutet.

3. Projektt Beskrivnin g
3.1 Bes
skrivning
g av pro
ojektet
Projektets syfte är att Staden i ög
gonhöjd skaa ha en parap
plyfunktionn
då det kom
mmer till attt samla frågo
or gällande barn och un
nga i den
växande sttaden. Stadeen i ögonhöjjd ska utveccklas till attt bli en
katalysatorr och ett pro
ocesstöd i sttadsutvecklilingsfrågor för
f att belysa barn ooch ungas behov
b
och sttärka deras ddelaktighet. Stadens
berörda förrvaltningar ska i och med
m detta prrojekt få stöd att utvecklas tilll effektiva beställare
b
med
m god kom
mpetens av analyser
och metodder inom dettta område.
Projektet hhar ansvar för
f att samlaa och spridaa goda exem
mpel och ny
metodkunsskap så att hänsyn
h
tas till
t barns och
ch ungas beh
hov i
stadsutveccklingsproceesser och attt på så sätt fförbättra staadens beställarkom
mpetens. Därrmed bidrarr projektet tiill ökad med
dvetenhet
om barns rrättigheter i enlighet med FNs barnnkonvention
n.
Genom proojektets tem
matiska, förv
valtningsöveergripande karaktär
stärks resppektive deltaagande förv
valtning i sinna respektiv
ve ansvarsområden. S
Samordning
g mellan förrvaltningar och bolag gör
g att barn
och ungas behov och delaktighet i stadsutveecklingsfråg
gor lyfts.
Begreppenn barns persspektiv respektive barnp
nperspektiv har olika
innebörd. B
Barns persp
pektiv avserr barnets egeen synvinkeel, berättelse eller ttolkning av
v verkligheteen, medan bbarnperspek
ktiv handlar
om hur vuxxna ser på barns
b
situatiion. Då Kulltur i ögonh
höjd har
fokus på kkultur för, med
m och av unga
u
är detta
ta projekts utgångsu
1

Se förtecknning över styrg
gruppen underr projektorgannisation samt beslut
b
i MA
från den 19 ffeb 2014.
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punkt att arrbeta för attt både barnss perspektivv och barnpeerspektivet
ska tas hännsyn till i staadens stadsu
utvecklingssprocesser.

3.2 Sam
mordning
g och sa
amarbette
Inom rameen för projekktet ska sam
mordning innom staden ske
s med
stadsbyggnnadskontoreet, fack- och
h stadsdelsfö
förvaltningaar och bolag för att iidentifiera möjligheter
m
till samverkkan, samt fö
ör att
uppnå bättrre resultat. Pågående
P
nätverk
n
och projekt som
m projektet
knyter an ttill innefattaar men är in
nte avgränsaat till följand
de:
- Dialoguutvecklingssprojekt i staadsbyggnaddskontorets regi
- Nätverkket Ungdom
msdialog (SKL)
- Vägleddning om baarns och ung
gas utemiljöö (Boverkett och Movium)
Avseende eexterna aktöörer kan sam
marbete skee med experrtkompetens från näringsliv occh akademi,, till exempeel
KTH/Arkittekturskolann och SLU (Movium).

4. M
MÅL
4.1 Effe
ektmål (v
varför projektet genomfförs)
-

-

Bidra ttill att stadenns förvaltningar och boolag i stadsu
utvecklingsproojekt uppfylller kraven i FNs barnkkonvention samt Kultur i öggonhöjd.
Stärka barns och ungas
u
behov
vsuppfyllnaad och delak
ktighet i
stadsuttvecklingsfrrågor.
Stärka barns persppektiv och barnperspek
b
ktivet i geno
omförande
av staddsutvecklinggsprojekt med hjälp av bland annaat Barnkonsekvennsanalyser och
o dialog.

4.2 Projjektmål (vad som ska u
uppnås)
-

-

Skaapa praktiskka arbetsverrktyg för diaalog, kunskapsinhäm
mtning och analys kring
g barns ochh ungas delaaktighet
ochh behov, sam
mt identifierra relevantaa sätt att imp
plementera
ochh följa upp slutsatserna
s
i stadsutveecklingsprojekten.
Utfforma rutin för beställaarstöd vad ggäller Barnk
konsekvensannalyser (BKA
A).
Funngera som referensgrup
r
pp för andraa projekt ino
om staden
som
m rör barn och
o unga då det kommeer till stadsu
utvecklingen.
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-

Geenomföra minst en sprid
dningskonfe
ferens för dee medarbetaree inom stad
dens förvaltn
ningar och bbolag som är
ä berörda i
staddsutvecklin
ngsprojekt.

5. Fo
okuso
område
en
•
-

Förrskole-/ sko
olgårdar
Väägledning fö
ör funktion, innehåll, occh utformniing.
Sam
mutnyttjand
de/relation till
t allmännaa lek-, park-- och
idroottsytor.
- Utrreda frågorn
na kring drift och ekonnomi då det kommer
till samnyttjan
nde.
- Förrtydliga maarkanvisning
g-/planeringgsprocessen
n med aktörer , skeden, diialog (barn och
o unga)
- Sam
mordning med
m projekteet Skolplaneering Stock
kholm, samt
utbbildningsförrvaltningenss måldokum
ment för utbiildningsförrvaltningenss skolgårdarr
- Sam
mordning med
m Den grö
öna promennadstaden occh övriga
styyrdokument inom staden.
- Laggstöd
- BK
KA-riktlinjeer för hur en
e barnkonnsekvensan
nalys kan
anvvändas för att innan exploaterin
e
ng belysa påverkan
på unga. Var i processen
n kommer B
BKA in och när.
örhållningsssätt och/elleer checklistaa för inne- Geemensamt fö
hålll.
- Upppföljning an
nsvar? Certtifiering?
- Ta fram ”checcklista” för utformning
u
av lokala handlingsh
plaaner.
- Meetodstöd förr att främja barnkonsek
b
kvensanalyser tas fram.
- Exeemplifiera resultat
r
av barnkonsekv
b
vensanalyseer.
• Baarns och un
ngas delaktiighet i stadden
- Nyya metoder för
f dialog och medborggardeltagande i planeringgen. Till ex
xempel kan processer
p
ddär detaljplaaner föregår
maarkanvisning
gar testas.
- Infformationsp
plats för god
da exempel ooch metodeer
Koonst utifrån
n ett barnpeerspektiv/SStockholm konst
- Utvecklaa kunskapen
n om hur hän
nsyn tas tilll barnperspeektivet/barns pperspektiv vad
v gäller uttsmyckningg i planeradee miljöer
där barn viistas
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6. Av
vgränsning
Projektets fokus ligger på barns och
o ungas bbehov och deelaktighet i
stadsutveckklingsfrågor och inte barns
b
och unngas behov och delaktighet geneerellt.
Inom budggetramen förr projektet finns
f
inte reesurser för att
a bidra till
genomföraandet av barrnkonsekven
nsanalyser, workshops och så
vidare i enskilda stadssutvecklingssprojekt.
f beställarsstöd kommeer emellerProjektets utveckling av rutiner för
s
klingsprojek
kt. Protid att undeerlätta arbettet i övriga stadsutveck
jektet ska iinte vara rem
missinstans till stadsutvvecklingsprrojekt.

7. ARBETSSÄTT
Arbetsgrupppen träffass en till två gånger
g
i måånaden. Däru
utöver
innebär proojektet att deltagarna
d
kommer
k
att uutföra visst arbete
mellan möten, samt i viss
v mån medverka i sttudiebesök och externa seminarrier för att innhämta releevant kunskkap till grupp
pen. Arbetet i projekktet kommerr i vissa delar att utföraas av konsullter.
Delrapporttering till styyrgruppen sker
s
kvartallsvis.

8. Prrojektorganisation
8.1 Styrrgrupp
Styrgruppeen leds av Niklas
N
Svenssson, biträddande stadsb
byggnadsdirektör, ennhetschef föör strategi och
o utveckliingsenheten
n på SBK.
Därutöver består styrggruppen av:
Niklas Sveennson ordff.
Patrik Liljeegren
Marita Anhheim
Ebba Agerrman
Per Enarsson
Eva Brostrröm
Gunnar Ohhlsén
Anna Lidvvall Gräll
Kersti Ruthhström
Elisabeth R
Rosenquist
Karin Alebberg-Lövgreen

Stadsbyyggnadskon
ntoret
Kulturfförvaltningeen
Exploaateringskonttoret
Stadsleedningskonttoret
Miljöfö
förvaltningen
n
Österm
malms sdf
Hägerssten-Liljeho
olmens sdf
Utbildnningsförvalttningen
Idrottsfförvaltningeen
Trafikkkontoret
Socialfförvaltningeen
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8.2 Arb
betsgrup
pp
Arbetsgrupppen arbetaar med ett deelat samordn
dningsansvarr med
stadsbyggnnadskontoreet (Lisa Klin
ngwall) som
m projektled
dare i
samarbete med kulturrförvaltningen (Karin A
Axelsson).
ktledare.
Lisa Klinggwall, projek
Mirja Dilléén Tombs proj.koordi.
p
Karin Axeelsson
Maria Klavvdianou – Lundell
L
Emma Sunndström
Ulrika Petzzelius
Fariba Darryani
Lars Ström
m
Ulrika Kvaartoft Krusåå
Leila Masssih
Anni Arneefjord
Christofferr Lindh
Annelie Sjjöberg
Sara Lagerrros

Stadsbbyggnadskon
ntoret
Stadsbbyggnadskon
ntoret
Kulturrförvaltningen
Idrottssförvaltningen
Trafikkkontoret
Trafikkkontoret
Trafikkkontoret
Exploaateringskon
ntoret
Miljöfö
förvaltningeen
Österm
malms sdf
Utbildn
dningsförvalltningen
E-Å-V
V sdf
Socialfförvaltningeen
Österm
malms sdf

9. Tiidplan
n
Eventuellaa revidering
gar av tidplaanen rapportteras omgåeende till
styrgruppeen.
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10. Prrojektbudge
et
Varje förvaaltning/konttor bidra meed 50 000krr per verksaamt år, från
och med 20014., SLK undantaget.
u

10.1 Pro
ojektets
s kostnader
Behov av m
medel för attt täcka kosttnaderna fö r:
 Konnsultavtal med
m externaa aktörer.
 Gennomförandee av spridningskonferennser.
 Mööjlighet att avsätta
a
tid fö
ör projektett.
 Stuudieresa.

10.2 Pro
ojektets
s interna
a tidsåtg
gång
Styrgruppeen: 3-4ggr/åår, beslut kaan tas via meejl i enligheet med
beslut tageet på styrgruuppsmötet den
d 19 februuari 2014.
Arbetsgrupppen: en tilll två möten per månad.
Därutöver beräknas arrbetsgruppsmedlemmarrna bidra med
m arbetstid inför m
möten samt under
u
uppstaartningsskeddet.
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