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Checklista för genomförande av barnkonsekvensanalys 

Enhet: 

Ledningsstöd, Kommunstyrelsens förvaltning. 

 

Planerad åtgärd/beslut: 

Detaljplan för Tillfartsväg Mörmo skol- och idrottsområde. 

 

Barn eller barngrupper som berörs av åtgärden/beslutet: 

Elever tillhörande Mörmo F-6, Mörmo 7-9 och kommande förskola 

berörs av detaljplanen. Det gör även föreningar, barn och 

ungdomar som nyttjar Mörmo IP samt alla barn som nyttjar gång- 

och cykelvägen i området. 

 

Vilka konsekvenser får åtgärden/beslutet för barnet/barngruppen: 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en ny tillfartsväg till 

kommande förskola på Mörmon. Tillfartsvägen ska nyttjas för 

transporter till och från förskolan samt för tillträde till Mörmo IP. 

Befintligt gång- och cykelväg i området kommer korsas av 

tillfartsvägen, vilket kommer påverka de barn och ungdomar som 

nyttjar vägen.  

 

Innebär förslaget till beslut/åtgärd att vi har;   

satt barnet/barnen i främsta rummet - Ja 

tagit hänsyn till barnets/ barnens rättigheter - Ja 

tagit hänsyn till barnets/barnens hälsa, utveckling och behov - Ja 

tagit hänsyn till barnets/barnens säkerhet – Ja 

 

Kommentarer: 

Tillfartsvägen kommer ansluta till en parkering lokaliserad mellan 

förskoleområdet och Mörmo IP. Åtgärden möjliggör således för en 

förbättrad tillgång till såväl kommande förskola som till Mörmo IP. I 
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projekteringen av förskolan har det tagits hänsyn till de riktlinjer 

(Boverket m m) som finns kring utformande av förskolor. Riktlinjerna 

gäller bland annat ytor inom- och utomhus samt 

trafiksäkerhetsfrågor.  

 

Har barnets/barnens egna åsikter tagits tillvara inför beslutet?  

Barnens egna åsikter kommer tillvaratas inför beslutet. Dels kommer 

elevråden för Mörmo F-6 och Mörmo 7-9 ingå i samrådskretsen för 

detaljplanen. Det innebär att elevråden kommer få möjlighet att 

lämna synpunkter på planen under samrådstiden. Vi kommer åka ut 

och träffa elevråden för att presentera planen, ta emot synpunkter 

och besvara frågor. Elevråden får precis som övriga i 

samrådskretsen lämna in ett samrådsyttrande till kommunstyrelsen 

som besvaras i samrådsredogörelsen. Kontakt har tagits med 

rektorer för Mörmo F-6 och Mörmo 7-9 som kommer hjälpa till att 

arrangera träffen med elevråden.  

Även de fyra idrottsföreningar som nyttjar Mörmo IP, IFK Skoghall 

Herr, IFK Skoghall Dam, Hammarö Fotbollsklubb och Nolgårds IK, 

kommer ingå i samrådskretsen och därav kunna lämna synpunkter 

under samrådstiden.  

Övriga barn och ungdomar som nyttjar gång- och cykelvägen och 

därav påverkas av detaljplanen är ingen självklar grupp, vilket gör 

det svårt att samla in deras eventuella åsikter.  

  

Om nej, motivera varför:  

Åsikterna kommer tillvaratas.  

 

Hur återkopplas beslutet till barngruppen? 

Eftersom elevråden och idrottsföreningarna kommer ingå i 

samrådskretsen kommer även granskningshandlingar att skickas ut 

till dem. Om elevråden eller föreningarna väljer att skicka in ett 

yttrande på planen kommer yttrandet besvaras i 
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samrådsredogörelsen som bifogas med granskningshandlingarna. 

Elevråden har även möjlighet att yttra sig under granskning.  

 

Barnkonsekvensanalysen är genomförd av planarkitekt Jonna 

Grandics. 
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