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Barnchecklista 

Barnchecklistan ska upprättas vid alla beslut som på ett allmänt och avgörande sätt, direkt 
eller indirekt, rör eller berör barn och ungdomar upp till 18 år. Den är avsedd att användas 
som ett redskap i strävan för att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention.  

Checklistan är till för att: 

 Fungera som tankestöd och arbetsmaterial i nämnd och förvaltning. 

 Införliva barn och ungdomsperspektivet i samtliga av förvaltningens verksamheter. 

 Förbättra förutsättningarna för bättre och mer underbyggda beslut. 
 

1. Innebär beslutet att det är barn och ungdomars bästa som 

beaktas främst?   

På vilket sätt? 

I planförslaget finns flera målpunkter som berör barn och unga, både inom 
fotbollsverksamheten samt inom de områden som upplåts för fritidsaktiviteter och 
spontanrekreation.  

 

2. Innebär beslutet att barn och ungdomars sociala, ekonomiska 

och kulturella rättigheter beaktas? 

På vilket sätt?  

Vid byggnation av nya byggnader, anläggningar, eller gång- och cykelvägar är det viktigt 
att jämlikhetsperspektivet är närvarande i området. Det vill säga att området ska vara lätt 
att ta sig till och att det utbud som finns inom det område som förvaltas av kommunen 
även erbjuder aktiviteter som kan utövas av alla. 
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              Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

2022-04-04 2019/621    
  

   Ingmarie Söderblom, Planarkitekt  
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3. Innebär beslutet att barn och ungdomars rätt till god hälsa, god 

utveckling samt rätt till lek, vila och fritid beaktas? 

På vilket sätt? 

Genomförandet av planförslaget innebär en flexibilitet av flera funktioner och möjliggör 
för en utökning av olika aktiviteter på platsen. Det ges förutsättningar för en breddning 
av områdets nuvarande aktivitetsutbud vilket gynnar barnens fysiska och sociala 
möjligheter inom området. 

 

4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin egen 

mening?  

På vilket sätt? 

Grebo IK har via sin föreningsverksamhet varit delaktig i framtagandet av förslag till 
detaljplan. Grebo IK har en bred satsning på barn – och ungdomar. 

 

5. Har särskild hänsyn tagits till behov hos barn och ungdomar 

med funktionsnedsättning?  

På vilket sätt? 

Planområdet har en varierad topografi med både flacka partier och branta backar, 
framförallt i anslutning till Grebostupet. Detta är en av Nya Grebovallens 
identitetsskapande egenskaper, men utgör också ett hinder för tillgängligheten. Det 
rekommenderas att delar av området ska utformas på ett sådant sätt att det blir 
tillgängligt för alla. 

 

6. Analys  

Genomförandet av planförslaget innebär en flexibilitet av flera funktioner och möjliggör 
för en utökning av olika aktiviteter på platsen. Det ges med andra ord förutsättningar för 
en breddning av områdets nuvarande aktivitetsutbud vilket gynnar barnens fysiska och 
sociala möjligheter inom området. 
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