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Barnchecklista för Ystads kommun 
Barnets bästa ska beaktas i beslut (se förklaring fråga 1), som indirekt eller direkt rör enskilda 
barn eller barn som grupp, för att säkerställa detta ska nedanstående frågor besvaras. Med barn 
avses alla upp till 18 års ålder oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ekonomiska förutsättningar eller 
sexuell läggning. 
 
Svaren redovisas antingen genom att fylla i detta dokument eller besvara frågorna direkt i 
protokoll, tjänsteskrivelse eller motsvarande. Det viktigaste är att beslutsunderlaget innehåller en 
analys av hur ett beslut påverkar barn och hur deras rättigheter tas tillvara. 

 

Ärende Dnr: 2016/205 

Barnchecklista för Planprogram för Hamnstaden 

 
1. Innebär beslutet att barn påverkas nu eller i framtiden?  

 Ja  Nej 
 
Förklara oavsett svar 

Beslutet ger förutsättningar för omvandling av en hamn till en ny stadsdel, och blir vägledande för 
områdets struktur under mycket lång tid. 

 
Om Ja, fortsätt med frågorna 
 
2. På vilket sätt innebär beslutet att barnets bästa beaktas i första hand?  

Barnens bästa har beaktats genom att planområdet ska omvandlas till en blandad stadsbebyggelse med god 
kollektivtrafikförsörjning. Ambitionen är att få en stad med goda boendekvaliteter som kan samexistera 
med hamnens verksamheter. Här kan man leva klimatsmart i ett vatten-, stadskärne- och stationsnära läge. 
Hamnstaden blir en blandstad där bostäder är prioriterade, och småskaligt, varierat, skyddat och 
stadsmässigt är värdeord för den nya strukturen. 
I förslaget har barnens behov av omsorg och lärande hanterats genom att planen ger plats för två 
förskolor med tillräckliga friytor enligt Boverkets allmänna råd.  
Barns och ungas intressen har tillvaratagits särskilt av Barn- och ungdomsnämnden, Gymnasienämnden 
och Marinpedagogisk verksamhet som lämnat skriftliga yttranden i ärendet. 

 
3. Hur har barn fått möjlighet att uttrycka sin åsikt? 

Ja. Barn och unga har engagerats direkt i arbetet med att ta fram underlag för planförslaget genom att 
ärendet varit med på Ung-SAM. Vid detta tillfälle genomfördes även en övning där alla mötesdeltagare 
fick vara med och göra en s.k. sociotopkartläggning, vilket innebär att man identifierar hur området 
används och upplevs och hur detta kan utvecklas. Ung-SAM har också fått lämna förslag på vad de vill att 
Hamnstaden ska vara om 15-20 år. 

 
4. Beskriv eventuella intressekonflikter 

Intressekonflikter finns mellan barns rätt till en trygg utemiljö kontra framkomlighet för bilar, 
plankorsningar som behöver passeras till skolan (alternativt att en ny skola behöver lokaliseras till ett 
utredningsområde) och risker vid kajer. Konflikterna behöver hanteras i de fortsatta 
planeringsprocesserna. 
  

☒ ☐ 
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Anvisningar till Checklista för barnrättigheter i Ystads kommun 
Sverige har tillsammans med nästan 200 länder anslutit sig till Förenta Nationens konvention om 
barnets rättigheter (Barnkonventionen). Barnkonventionen slår fast att alla barn upp till 18 år har 
samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot 
övergrepp. Rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa skall alltid komma i 
första hand. 
 
Syftet med Barnchecklistan är att barnperspektivet ska uppmärksammas mer på alla plan och ska 
följa ärende från början till slut. Barnchecklistan ska på ett enkelt sätt tydliggöra att alla beslut ska 
konsekvensbeskrivas utifrån hur de påverkar barn. Beslut som i första hand rör barn och/eller 
kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen ger anledning till ett mer 
omfattande arbete och analys. 
 

Förklaring till checklistan 
Innebär beslutet att barn påverkas nu eller i framtiden? 
Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedning göra en 
bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de berörs 
eller varför de inte berörs. Om ärendet (detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, 
föreskrifter, årliga budget och förändringar i organisationen) direkt eller indirekt berör eller kan få 
konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska checklistan 
fullföljas.  
 
På vilket sätt innebär beslutet att barnets bästa beaktas i första hand? 
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa 
(artikel 3). Barn har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt skydd och 
stöd. Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder och 
andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna 
förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa in går till exempel att beakta barns fysiska och 
psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, samverka med 
relevanta aktörer och ha barnperspektiv. 
 
Detta är en objektiv prövning utifrån barnkonventionen, forskning, rådande praxis och beprövad 
erfarenhet. 
 
Hur har barn fått möjlighet att uttrycka sin åsikt? 
Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn som rör dem 
(artikel 12). När det beslutas om hur stor betydelse ett barns åsikter ska ha i en viss fråga måste 
ålder och mognad vägas in. Barns åsikter kan fås genom personlig kontakt, frågeformulär, 
ungdomsfullmäktige, skolan, fritid eller internet. När barn uttryckt sin åsikt ska de få återkoppling 
i ärendet. 
 
Beskriv eventuella intressekonflikter 
Beslutsfattare ska enligt konventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att 
tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. När barnets bästa måste 
stå tillbaka för andra intresse bör kompensatoriska åtgärder övervägas. 
 

Framarbetad av Ungdomsfullmäktige  
Antagen av Ungdomsfullmäktige 2015-05-13 
Antagen av Kommunstyrelsen 2015-08-26 


