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Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa
______________________________________________________________________________
1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet eller åtgärden?
Fornuddsparken är den största parken i Trollbäcken och ett populärt utflyktsmål för besökare i alla
åldrar. Genom busshållplatslägen precis intill parken samt bussknutpunkten Alléplan inom kort
avstånd är området lättillgängligt via kollektivtrafik. Parken nyttjas av barn och unga både på fritiden
och inom skolverksamhet samt föreningsliv. Etappen Södra Fornuddsparken syftar till att rusta upp
parkmiljön för att förstärka de befintliga kvaliteterna och göra parkdelen tillgänglig för fler. Denna
upprustningsåtgärd berör barn på så sätt att om besökarantalet ökar i området kommer också antalet
besökande barn att öka. Åtgärden i sig bedöms inte beröra barn och unga specifikt och därmed har en
enklare prövning av barnets bästa gjorts.
2. Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de beaktats?
I denna etapp kommer en medborgardialog att genomföras för en gräsplan i områdets södra del. En
uttalad målgrupp för denna dialog är förutom närboende av alla åldrar också just äldre barn och unga.
Ett särskilt utskick kommer göras för att nå elever i Fornudden skola och Kumla skola och ge dem
möjlighet att ge sin åsikt. De kommer ha möjlighet att både rösta på föreslagna alternativ samt
komma med egna förslag på hur de vill kunna nyttja denna yta. Deras svar kommer sedan utgöra
underlag för beslut om hur ytan ska utformas.
De övriga delarna av områdets utformning följer målet med upprustningsprojektet i stort, att
förstärka de kvaliteter som finns i parken idag och skapa en större tillgänglighet till Drevvikens
miljöer. Någon specifik dialog med barn och unga har där inte genomförts.
3. Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet beaktats?
Hälsa, säkerhet samt behov av utveckling och stimulans har beaktats i parkdelens utformning för
samtliga åldersgrupper. Genom att upprusta Fornuddsparkens södra del tillgängliggörs parkmiljön
ytterligare och en koppling skapas mellan parkens aktivitetsfyllda norra del och fornlämningsområdet
längst i söder. På detta sätt förstärks intrycket av ett sammanhängande grönområde och ett tydligt
stråk skapas genom området med en gradient från park till naturmiljö, något som bedöms öka
medvetenheten hos alla brukare om områdets potential för rörelse och rekreation. I och med
upprustningen av den södra delen av parken kommer även nya vistelseytor att skapas och med det
kommer nya värden att tillkomma. Projektet bedöms verka för barn och ungas hälsa och utveckling
då den gör det lättare för fler att röra sig i området och ta del av upplevelsen som Drevviken och dess
miljö erbjuder. I gränslandet mellan natur och park tillgängliggörs naturen och bjuder in barn och
unga till upptäckt och rörelse i en grön miljö vilket i längden stärker deras utveckling.
Säkerhetsaspekten i utformningen vägs alltid in och inga förändringar av miljön genomförs som
bedöms skapa någon risk för barn eller unga. De nya gångvägarna kommer anläggas med tillräckligt
avstånd från Drevviken så inga risker för säkerheten uppkommer.
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4. Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av barn och
ungdomar?
Den föreslagna upprustningen av södra delen av Fornuddsparken bedöms inte utgöra någon risk för
diskriminering av enskilda eller grupper av barn- och ungdomar. I den kommande medborgardialogen
kommer alla röster och förslag ges anonymt för såväl barn som vuxna och de kommer att värderas
likvärdigt.
5. Vilka olika handlingsalternativ har identifierats?
I projektets tidiga skede utreddes olika utformningar för parkens upprustning. Detta gjordes av
sakkunniga internt på kommunen samt med hjälp av konsulter med kunskap inom samhällsbyggnad,
arkitektur, belysning, ekologi och miljö. Den föreslagna utformning är den som bedöms ge störst
samlad ökning av vistelsekvaliteterna för parkens blandade åldersgrupper samtidigt som den har
möjlighet att stärka naturvärdena och går att utföra inom den givna budgetramen. Med det bedöms
upprustningens valda inriktning och utformning verka för barns bästa. För gräsytan som finns i
parkdelen kommer som nämnts en separat medborgardialog hållas och där kommer barn och unga
direkt kunna vara med och påverka utformningen ytan.
6. Har en analys för olika handlingsalternativ gjorts utifrån barnets bästa?
Ja, se ovan. Den nuvarande utformningen av parkupprustningen har avvägts och bedöms vara för
barn och ungas bästa.

