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Hundrastgård i Tyresö Strand - enkel prövning av
barnets bästa
1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga
av beslutet eller åtgärden?
Den planerade hundrastgården i Tyresö Strand föreslås ligga på ängen öster
om förskolan Hästhagen. Från förskolegården kan barnen eventuellt se och
höra hundarna som vistas i hundrastgården.
Den aktuella platsen ingår i barnens närnatur, då den ligger inom 300 m från
förskolan Hästhagen. Den är dock inte del av det stora sammanhängande
naturområde norr om förskolan som i rapporten Barnens närnatur är markerat
som populärt närnaturområde. Ytan bedöms inte innehålla höga natur- eller
lekvärden och förskolans tillgång till det stora sammanhängande naturområdet
norr om förskolan försämras inte av förslaget. Förslaget bedöms därmed inte
försämra barnens tillgång till närnatur.
Hundrastgården bedöms bidra till ökad känsla av trygghet framförallt kvällstid
då platsen befolkas av hundägare. Det innefattar förskolegården och övriga
närområdet. Befolkning av platsen kan även bidra med minskad förekomst av
skadegörelse på förskolan.

2. Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de
beaktats?
Pedagoger vid förskolan Hästhagen har bjudits in för att komma med
synpunkter på förslaget och därmed se till barnens behov. Deras synpunkter
har inarbetats i förslaget, genom att hundrastgården placeras på ett avstånd om
minst 10 meter från förskolan och inhägnas med ett ordentligt staket. Vid
behov kan förskolans staket även förstärkas med buskage, för att hundarna inte
ska synas och höras lika mycket från förskolegården.
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3. Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och
säkerhet beaktats?
Hundrastgården bedöms inte utgöra någon risk för barnens hälsa,
utvecklingsbehov och säkerhet. För att minimera risken att barn störs eller
skräms av hundskall kan buskage planteras intill förskolans staket.
Hundrastgården bedöms bidra till ökad känsla av trygghet i närområdet i och
med att platsen befolkas kvällstid. Det gäller både förskolegården och gångoch cykelvägen längs Tyresövägen. Befolkning av platsen kan även bidra med
minskad förekomst av skadegörelse på förskolan.

4. Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda
eller grupper av barn och ungdomar?
Hundrädda barn riskerar att känna obehag och bli skrämda av hundarna som
vistas på hundrastgården och i närheten av förskolan. Åtgärder vidtas för att
minimera störande moment och för att barnen ska känna sig trygga.

5. Vilka olika handlingsalternativ har identifierats?
Förskolans synpunkter har inarbetats i förslaget. Om förskolan Hästhagen
hade motsagt sig förslaget skulle arbetet fortsatt med att identifiera en annan
lämplig plats för hundrastgård.

6. Har en analys för olika handlingsalternativ gjorts utifrån
barnets bästa?
I förstudien har olika platsförslag i området kring Tyresö Strand identifierats
och analyserats. Den aktuella platsen föreslås för att den bedöms vara lämplig
ur flera avseenden och däribland barnets bästa.

7. Planera för återkoppling och utvärdering
Innan anläggning ska diskussion föras med förskolans personal om eventuellt
behov av plantering av växtlighet längs deras staket. Detta bör genomföras i
samband med anläggningen av hundrastgården om förskolan önskar den
åtgärden.

