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Prövning av barnets bästa- Förstudie för rackethall och
utomhusbanor
Checklista för en enklare prövning av barnets bästa
1. På vilket sätt, direkt eller indirekt, berörs barn och unga av beslutet eller
åtgärden?
Lokalisering av rackethall och utomhusbanor för racket påverkar barn och ungas tillgänglighet och
möjlighet att ta sig på egen hand ta sig till racketbanorna från olika delar av Tyresö samt närliggande
kommunen. Det påverkar därmed dels dess möjlighet att tillgodogöra sig racketsport som idrott och i
förlängningen möjligheten till självständighet och att förbereda sig inför vuxenlivet.

2. Har berörda barn och unga fått ge sina åsikter och har de beaktats?
Barn och ungas synpunkter har inte samlats in för val av lokalisering. TTK har gett sin syn utifrån att
bedriva träning för barn och ungdomar. Bedömningen grundar sig även på etablerad kunskap i vad
som utgör en bra lokalisering för att främja barn.

3. Har barn och ungdomars hälsa, utvecklingsbehov och säkerhet beaktats?
Ja, tillgänglighet för alla grupper inkluderat barn- och unga genom att i första hand utreda tillgängliga
lokaliseringar med god kollektivtrafik och ett centralt läge i förhållande till var många människor bor
och i närhet av skolor. Barn och ungas tillgänglighet till racketbanorna har varit en av de viktigaste
förutsättningarna vid rekommendation till lokalisering. Vid val av lokalisering har frågor om närhet till
kollektivtrafik, till var många bor och närhet till skolor utgjort parametrar i bedömningen samt även
hur trygga gångvägar det finns till rackethall och utomhusbanor.

4. Har det identifierats risker som kan diskriminera enskilda eller grupper av barn
och ungdomar?
Att rackethallen såväl som utomhusbanorna ska vara tillgänglig för alla grupper av såväl barn som
vuxna oavsett funktionsvariation utgör en grundförutsättning vid såväl val av lokalisering som i
uppförande av idrottsanläggningar och kan verka mycket diskriminerande om den inte uppfylls. Det
är även av vikt att hitta lägen som går att nå till fots, cykel eller med kollektivtrafik då vissa grupper av
barn saknar möjlighet till bilskjuts.

5. Vilka olika handlingsalternativ har identifierats?
Flera olika lokaliseringsalternativ har studerats där tillgänglighet till rackethallen och utomhusbanorna
samt säkra och trygga gångvägar utgjort aspekter som vägts in.

6. Har en analys för olika handlingsalternativ gjorts utifrån barnets bästa?
Ja. Tillgänglighet till idrottshallen och utomhusbanor utgör en av de viktigaste aspekterna vid
rekommendation av lokalisering och redovisas fortlöpande i förstudien.

