
 

BARNCHECKLISTA 

Den här checklistan ska säkerställa att barn-och ungdomsperspektivet uppmärksammas i samband med 

detaljplaneprocessen. Checklistan ska användas fortlöpande och vara en bilaga till planhandlingarna. 

Checklistan sammanställs i planbeskrivningen och ska användas för att bedöma om en 

barnkonsekvensanalys behöver upprättas eller inte. Om barnkonsekvensanalys upprättas redovisas 

resultatet av den i planbeskrivningen.  

Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS: 

2018:1197). Barnkonventionen utgår från 4 grundläggande och vägledande principer som ska 

uppmärksammas när det handlar om frågor som berör barn: 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som berör barn 

• Alla barn har rätt till liv och utveckling  

• Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få den respekterad 

Har vi gjort en kartläggning? 
Till exempel av barns rörelsemönster, mötesplatser/naturområden/lekställen som är viktiga 

för barn och unga. Trygga/otrygga platser, olycks- och hälsorisker, vägar, gång- och 

cykelvägar i området? 

  
                                
 

                               JA                                                                                     NEJ 

 

         Beskriv kortfattat hur                                                    Varför inte? 

         kartläggningen genomförts 

En kartläggning har genomförts av planområdets förutsättningar och problem utifrån ett 
barnperspektiv. Kartläggningen visar vilka möjligheter det finns för lek, naturområden, 
utomhusaktiviteter samt vart barnen rör sig och vilka vägar som används av barnen till 
angränsande områden. Barndialog har genomförts med Solhyttans förskole-och fritidsverksamhet 
som blir berörda av detaljplanen. Representanter från Miljö-och byggkontoret träffade 6 barn från 
förskolan, 9 barn från fritids samt pedagoger och rektorn.  
 

Har vi tillräcklig kunskap om tillgänglig service för barn och ungdomar? 
Till exempel förskolor, skolor, idrottsplatser, lekplatser, grönområden, kollektivtrafik mm  
 
                           
 

                               JA                                                                                     NEJ 

 

         Beskriv kortfattat vad                                                    Varför inte? 
Två övningar genomfördes med båda verksamheterna.  
I den första övningen tog representanter från Miljö – och byggkontoret hjälp av frukter för att få 
barnens åsikter på ett enkelt och meningsfullt sätt, barnen placerade ut apelsiner på det som de 

   X  

   X  



 
ville behålla/utveckla och citroner på sådant som de inte gillar/vill förändra. När barnen hade 
placerat ut apelsiner och citroner på olika platser diskuterade representanterna med de om varför 
de lagt dem där, målet var att få fram det som barnen tycker om platsen.  
 
Andra övningen gick ut på att vi delade ut kartor (ortofoto) över Solhyttans förskola. Barnen fick 
färgpennor och klistermärken för att rita sina rörelsemönster, peka ut platser som de tycker om 
att vistas på eller inte tycker om. Representanter lät barnen att använda sig av sin egen fantasi och 
inte gjorde det komplicerat för de.  

Förskolebarnens favoritplatser 
1. Karusellen 
2. Kiosken 
3. Träden 

 

Platser som förskolebarnen uppfattade som mindre bra 
1. Sandlådan 
2. Gamla verktyg  
3. Stora stenar 

Det är viktigt att ta hänsyn till barnens ålder, sandlådan kan vara en 
plats som äldre barn inte tycker om att vistas på medan barn i de yngre 
åldrarna kan tycka att det är roligt. På baksidan av förskole- och 
fritidsverksamhet finns det utrymme som inte används dels för att 
andra barn som har lektioner störs, dels för att det inte finns några 
lekverktyg. Det fanns även stenar som barnen inte tyckte om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fritidselevers favoritplatser  
1. Träden  
2. Karusellen 
3. Fotbollsplanen 

Skolgården är en av de utemiljöer där fritidselever tillbringar en stor del av sin tid. Deras 
favoritplatser var träden som de kunde klättra på, karusellen samt framför allt fotbollsplanen. Alla 
var överens om att fotbollsplanen är den enda platsen som de verkligen tycker om och vill behålla, 
det är viktigt att skydda detta i detaljplan.  
 
 
 

 

Platser som frfitidselever uppfattade som mindre bra 
1. Lekverktygen ”Tåget och ruschkanan” 
2. Asfalten  
3. Träväggen 

Tåget och ruschkanan tyckte fritidseleverna var för liten och önskade en större ruschkana samt en 
större tåg. De önskade även fler lekverktyg som tex innebandyyta eller tennisbana. De ville även 
ha en högre plank för att kunna spela olika spel. Det var väldigt tydligt att skolgården är anpassad 
för de barnen i de yngre åldrarna, fotbollsplanen är den enda platsen eleverna tyckte var anpassad 
för de.  

 

 

 



 

Vilka barn och ungdomar kan komma att påverkas av detaljplaneförslaget? 
Främst är det barn från förskole- och fritidsverksamhet som blir påverkade av planförslaget.  

 
 

Beskriv de konsekvenser som detaljplanen kan få för barn och ungdomar  
Andra övningen gick ut på att representanter från Miljö – och byggkontoret delade ut kartor 
(ortofoto) över Solhyttans förskola. Barnen fick färgpennor och klistermärken för att rita sina 
rörelsemönster, peka ut platser som de tycker om att vistas på eller inte tycker om. 
Förskolebarnen ritade hur de tar sig till närmaste skogsdungen för olika typer av utflykter, de hade 
även koll på att det kommer byggas nya hus i närheten och har därför valt att använda sig av de 
klistermärken som fanns för att vissa att det är byggarbete som pågår.  
 
Förskolan och fritids har sina skolgårdar på olika ställen. På den östra delen av området har 
förskolan sina lokaler och på västra delen fritids. Det blev även tydligare med hjälp av 
kartövningen att förskolebarnen har sina lekplatser på förskole gården. Varken etapp 1 eller etapp 
2 har väsentliga påverkan på deras lekutrymmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samma övning fick även fritidselever för att kunna identifiera om det skiljer sig i rörelsemönster, 
lekplatser, viktiga utrymme etc. Kartövningen tydliggjorde att det finns skillnader på både 
rörelsemönster, lekplatser samt viktiga utrymmen.  
 
Det går att kan konstatera utifrån denna övning att gården inte är anpassad för fritidselever samt 
att det saknas lekverktyg som de tycker om. Fotbollsplanen har även i denna övning pekats ut att 



 
vara viktigt att behålla samt att fler utrymmen ska tilldelas och anpassas för fritidsverksamheten. 
Fritidselever har även en bit att promenera från busshållplatsen till fritidslokalerna vilket kan 
innebära en säkerhetsfara för de. De har även en aktivitetslokal som de brukar promenera till och 
det är viktigt att säkerställa att det finns säkra gång- och cykelvägar. Planförslaget innebär att 
marken där fotbollsplanen är placerad i dagsläget är tänkt för bostadsbebyggelse, vilket innebär 
att lämplig mark bör avsättas för fotbollsplanen.  
 

 

 

Har barn och ungdomar fått uttrycka sina åsikter? 
Till exempel förskolor, skolor, idrottsplatser, lekplatser, grönområden, kollektivtrafik mm  
 
                           
 

                               JA                                                                                     NEJ 

 

          På vilket sätt?                                                                 Varför inte? 

   X  



 
Elever och pedagoger från Solhyttans förskole- och fritidsverksamhet har deltagit i barndialogen.  
 

 

Har förslagets möjliga konsekvenser för barn och unga påverkat utformningen 

av detaljplaneförslaget? 
                           
 

                               JA                                                                                     NEJ 

 

         På vilket sätt?                                                                 Varför inte? 

Tillgången till en förskole gård med tillräcklig yta och en miljö som stimulerar både lek, fysisk 
aktivitet och samtal är viktig för barnens motoriska och kognitiva utveckling. Barn är experter på 
sin egen miljö och med rätt vuxenstöd kan de på olika sätt förmedla sina erfarenheter, behov och 
idéer. Barndialogen gav oss en tillräcklig bra underlag för att analysera hur barnen blir påverkade 
av planförslaget, detaljplanens utformning har ändrats och anpassats så långt som möjligt utifrån 
förskole-och fritidsverksamhetens behov.  
 
Förskolan har en fotbollsplan på den mark som är tänkt att användas för bostadsbebyggelse, 
barndialogen visar att fotbollsplanen är en viktig plats för barnen och därmed minskas antal 
huskroppar för att säkerställa tillräcklig yta för bollplan/lekplats.  

 

Innebär planförslaget att barnens bästa beaktats? 
                           
 

                               JA                                                                                     NEJ 

 

         På vilket sätt?                                                                 Varför inte? 
Barnkonventionen kräver att barnets bästa ska beaktas och analyseras i alla beslut som berör barn. 
Barnen som blir påverkade av planförslaget har deltagit i barndialogen, deras synpunkter har i så 
stor utsträckning som möjligt beaktats och utformningen av planförslaget har justerats och 
anpassats utifrån deras behov.  

 

Bedömer vi att konsekvenserna av förslaget påverkar barn- och ungdomar i så 

pass stor utsträckning att en barnkonsekvensanalys ska upprättas? 
                           
 

                               JA                                                                                     NEJ 

 

         På vilket sätt?                                                                  Varför inte? 

Kommunen bedömer att den här checklistan är tillräcklig faktaunderlag. Planen uppfyller kraven i 
Plan- och bygglagens 1 kap 1§ att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle 
och för kommande generation. Planen uppfyller även kraven i plan- och bygglagens 2 kap 3§ andra 
stycke att från en social synpunkt främja god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper.  

 

   X  

   X  

      X 


