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Bilaga 1. Enklare prövning av barns bästa
______________________________________________________________________________
1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet eller åtgärden?
Den nya infrastrukturen kommer att förbättra trafiksäkerheten för samtliga oskyddade trafikanter
i alla åldrar. Barn och unga som bor eller rör sig i närområdet på väg till aktiviteter eller skola
gynnas då denna satsning på infrastruktur ger en säkrare väg till och från hemmet.
Ombyggnationen kommer att resultera i nya gaturum som inkluderar samtliga invånare, stora som
små.
2. Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de beaktats?
Barn och unga har inte fått ge sina åsikter men de kommer beaktats i planeringen av den nya
infrastrukturen då målgruppen är samtliga Tyresöbor. Åtgärden i sig bedöms inte beröra barn och
unga specifikt och därmed har en enklare prövning av barnets bästa gjorts. Vi har för avsikt att
inom ramen för systemhandlingsprojekteringen inhämta förslag på hur man kan gestalta
platsbildning för barn & unga längs sträckan.
3. Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet beaktats?
Säkerhet, tillgänglighet och trygghet har beaktats för samtliga åldersgrupper med fokus på de
oskyddade trafikanterna. Det har inte varit relevant att beakta barn och ungdomars
utvecklingsbehov och hälsa eftersom åtgärden inte är av den karaktär där det finns möjlighet att
påverka dessa faktorer.
4. Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av barn och
ungdomar?
Nej. Projektet bidrar till ökad trafiksäkerhet för alla oavsett ålder, funktionsförutsättning och
bakgrund. Genom att möjliggöra för nya områden för bostäder & verksamheter samt nya
gaturum med både bra belysning skapas ett levande stadsmässigt gaturum.
5. Vilka olika handlingsalternativ har identifierats?
Kommunen har med hjälp av konsulter inom samhällsbyggnad utrett olika trafiklösningar och
kommit fram till bästa möjliga utformning. Den föreslagna utformningen är den som bedöms ge
störst trafiksäkerhet, tillgänglighet och mobilitet för Tyresöborna. Med det bedöms åtgärden
verka för barn och ungas bästa.
6. Har en analys för olika handlingsalternativ gjorts utifrån barnets bästa?
Se ovan.

