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Diarienummer

Checklista för barnkonsekvensanalyser
Den här checklistan ska säkerställa att barn- och ungdomsperspektivet
uppmärksammas i samhällsbyggnadsprocessen. Du som är handläggare ska
använda dig av checklistan i till exempel planärenden, investeringsprojekt,
strukturplaner, program, fördjupade översiktsplaner och utvecklingsplaner.
Checklistan ska användas kontinuerligt och vara en bilaga till planhandlingarna
eller projektbeskrivningen.
Svaren från checklistan ska sammanfattas i planbeskrivningen eller
projektbeskrivningen för investeringsprojekt under rubriken Konsekvenser för
barn och ungdomar och/eller i miljökonsekvensbeskrivningen. Om det finns en
barnkonsekvensanalys redovisas resultatet under samma rubrik.

Frågor

Har vi gjort en kartläggning?
Till exempel av barns rörelsemönster, mötesplatser/naturområden/lekställen som
är viktiga för barn och unga, olycks- och hälsorisker i området, trygga/otrygga
platser, vägar och gång- och cykelvägar.

✔ JA

 NEJ

Beskriv kortfattat hur
kartläggningen genomförts.

Varför inte?

Dialog med barn, pedagoger och föräldrar på förskolan Balingsnäs.
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Har vi kunskap om tillgänglig service för barn, ungdomar och
barnfamiljer?
Till exempel förskolor, skolor, fritidsanläggningar såsom idrottsplatser och bad,
kollektivtrafik, lekplatser, grönområden och parker.

✔ JA

 NEJ

Beskriv vad.

Varför inte?

Förskolan Balingsnäs har ett stort upptagningsområde där det råder brist
på förskoleplatser. Service finns i Huddinge C ca 3 km från planområdet.

Beskriv kortfattat de konsekvenser som projektet kan få för
barn och ungdomar.
Framförallt bidrar projektet till fler förskoleplatser i området. Dock minskar
mängden friyta då fler barn kommer vistas på samma yta. På grund av
den nya byggnadens placering försvinner gården på framsidan av den
befintliga byggnaden medan gården på baksidan utökas.

Vilka barn och ungdomar kan komma att påverkas av projektet?
Framförallt yngre och framtida barn som kommer börja på den nya
förskolan och därmed påverkas av hur den utformas. Även barnen på den
befintliga förskolan som kommer flytta till en tillfällig förskola under
byggnationen och eventuellt även flytta tillbaka till den nya förskolan.
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Bedömer vi att konsekvenserna av förslaget är så stora att en
barnkonsekvensanalys ska göras?

✔ JA

 NEJ

På vilket sätt?

Varför inte?

Detaljplanens utformning påverkar hur förskolan kan utformas. En förskola
utgör många barns dagliga vistelse, utformningen har därmed stor
påverkan.

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?

✔ JA

 NEJ

På vilket sätt?

Varför inte?

Dialog med barn på den befintliga förskolan.
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Har vår kunskap om förslagets möjliga konsekvenser för barn
och ungdomar påverkat utformningen av förslaget?
 JA
✔

 NEJ

På vilket sätt?

Varför inte?

Mark som är planlagd som handel men används av den befintliga
förskolan planläggs som skola för att garantera att den kan fortsätta
nyttjas som förskolegård. Samnyttjande av parkering och leveranser
utreds för att skapa en säker trafikmiljö och mer friyta. Utemiljön tar tillvara
på den naturmark som finns.

Innebär projektet att vi sätter barnets bästa i främsta rummet?
Gör en helhetsbedömning utifrån barnkonventionens fyra aspekter rörelsefrihet,
tillgänglighet, säkerhet och miljö.

✔ JA

 NEJ

På vilket sätt?

Varför inte?

Mycket friyta, goda förbindelser, lite trafik och låga bullernivåer.

Kompensatoriska åtgärder?
Trafiksäkerhetsåtgärder ska utredas.

