1 (4)
Datum
2020-11-01

Diarienummer
KS-2019/1424

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?

Ärendet gäller en detaljplan som reglerar väg på ytor som idag antingen är väg eller på ytor bredvid
en befintlig väg. Ärendet gäller även upphävande av delar av tre detaljplaner. Planförslaget ger inte
upphov till stora förändringar i områdets tidigare syfte till markanvändning. Ärendet antas inte
medföra konsekvenser för barn och unga utöver de idag kända. Dock förväntas en breddning av
Katrinebergsvägen och uppförande av en ny cirkulationsplats bekräfta och öka en befintlig
barriäreffekt. Trafikverket genomför en analys för projektets påverkan på barn och unga genom
upprättande av en barnkonsekvensbeskrivning (BKA), där har även hänsyn tagits till kommunens
anläggningar. Utifrån detta anses en kartläggning över barn och unga inom ramen för detaljplanen
inte vara behövlig. Frågorna hanteras alltså istället i Trafikverkets vägplan.
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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?

Planområdet består utav vägar och grönytor. Tillgänglig service finns
därmed inte inom aktuellt område.
Planområdets förhållande till tillgänglig service i närområdet har
analyserats inom BKA för Planprogram Flemingsbergs stadscentrum och
inom Trafikverkets BKA för Tvärförbindelse Södertörn.

Beskriv kortfattat de konsekvenser som projektet kan få för
barn och ungdomar.
Planförslaget ger inte upphov till stora förändringar i områdets befintliga
markanvändning med två vägar. Ärendet antas inte medföra konsekvenser
för barn och unga utöver de idag kända. Dock förväntas en breddning av
Katrinebergsvägen och uppförande av en ny cirkulationsplats bekräfta och
öka en befintlig barriäreffekt. Trafikverket genomför en analys för projektets
påverkan på barn och unga genom upprättande av en
barnkonsekvensbeskrivning, där har även hänsyn tagits till kommunens
anläggningar. Påverkan på barn och unga hanteras i Trafikverkets vägplan.

Vilka barn och ungdomar kan komma att påverkas av projektet?
I Glömstaområdet finns bland annat bostäder, ridanläggning, förskolor och
skolor. I Kästa finns bl.a. bostadsområde och en förskola. I Flemingsbergs
centrum finns stort utbud av offentlig och privat service. Det är framförallt
barn och unga som ska ta sig mellan Kästa/Flemingsbergs centrum och
Glömstaområdet till t.ex. en skola som påverkas av Tvärförbindelse
Södertörn. Projektet innebär ett bekräftande och breddning av en befintlig
barriär. Idag korsar barn och unga vägarna på övergångsställen. I
Tvärförbindelse Södertörn kommer passager vara planskilda.
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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?

Ärendet antas inte medföra konsekvenser för barn och unga utöver de
idag kända. Dock förväntas en breddning av Katrinebergsvägen och
uppförande av en ny cirkulationsplats bekräfta och öka en befintlig
barriäreffekt. Trafikverket genomför en analys av projektets påverkan på
barn och unga genom upprättande av en barnkonsekvensbeskrivning, där
har även hänsyn tagits till kommunens anläggningar. Påverkan på barn
och unga hanteras i Trafikverkets vägplan.

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?
 JA


✔ NEJ

På vilket sätt?

Varför inte?

Trafikverket genomför en analys för projektets påverkan på barn och unga
genom upprättande av en barnkonsekvensbeskrivning. I den processen
har Trafikverket bl.a. besökt skolor. Barn och unga har där haft möjlighet
att uttrycka sin mening.
Utöver detta genomförs kommunikationssteg i planprocessen i form av
samråd där alla ges möjlighet att uttrycka sin mening.
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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?

Det är framförallt Trafikverkets vägplan som bestämmer de nya vägarnas
utformning. Trafikverket har genomfört dialog med barn och unga inom
ramen för sin vägplan. Trafikverket ansvarar därmed för hur de nya
vägarna anpassar sig till barn och unga.

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?

Kompensatoriska åtgärder?
I och med att ovan kolumn inte kan ta emot text besvaras den frågan i den här
kolumnen.
Ärendet antas inte medföra konsekvenser för barn och unga utöver de idag kända. Dock
förväntas en breddning av Katrinebergsvägen och uppförande av en ny cirkulationsplats
bekräfta och öka en befintlig barriäreffekt. Påverkan på barn och unga hanteras i
Trafikverkets vägplan. Trafikverkets ambition är att Tvärförbindelse Södertörn ska
innebära en positiv förbättring för barn och unga då den bidrar till säkrare och tryggare
utformning av vägar med bättre gång- och cykelmöjligheter.

