Södra Fornuddsparken

2021-02-19

Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa
______________________________________________________________________________
1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet eller åtgärden?
Etappen Södra Fornuddsparken syftar till att upprusta parkmiljön för att förstärka de befintliga
kvaliteterna och göra parkdelen tillgänglig för fler. Detta kommer troligt leda till ett ökat besökarantal
i området och därmed kommer också antalet besökande barn att öka. Åtgärden att ändra
utformningen i denna etapp och låta trädäck och spänger utgå 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?
Ändringen av utformningen är en åtgärd som inte bedöms påverka parkupprustningens
helhetsupplevelse för barn och unga. Upprustningen kommer fortfarande ge ökad möjligheten för
barn och unga att nyttja parken och förstärka de kvaliteter som finns i området idag. Någon specifik
dialog om åtgärden med barn och unga har därför inte genomförts.
3. Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet beaktats?
Barn och ungas hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet har tagits hänsyn till i hela utformandet av
parkdelens upprustning. Ändringen av utformningen bedöms inte påverka helhetsresultatet så att
detta skulle förändras.
4. Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av barn och
ungdomar?
Den föreslagna åtgärden bedöms inte utgöra någon risk för diskriminering av enskilda eller grupper
av barn- och ungdomar.
5. Vilka olika handlingsalternativ har identifierats?
Ändringen av utformningen är en åtgärd som kommer av behovet att minska ned
anläggningskostnaderna för parkupprustningen. Alternativet som setts över är att minska ned
kostnaderna genom att istället ändra och/eller ta bort andra delar av utformningen. Detta bedöms
leda till kraftig kvalitetssänkning av helhetsresultatet som skulle påverka bland annat barn och ungas
nyttjande av parken på ett negativt sätt varpå det alternativet valts bort.
6. Har en analys för olika handlingsalternativ gjorts utifrån barnets bästa?
Ja, se ovan. Ändringen av utformning där trädäck och spänger utgår bedöms vara den åtgärd som
påverkar barn och unga minst av de möjliga alternativen.
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