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Checklista sociala konsekvenser för detaljplan för 
skogsby 2:13 m fl 

 

Checklistan innehåller frågeställningar som rör 

personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga 

FN:s standardregler för människor med funktionsnedsättning uttrycker 

tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter 

och ansvar på olika samhällsområden. 

barnkonventionen  

Konventionen fastslår att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas 

ägodelar utan individer med egna rättigheter och ett människovärde, men 

också att barn har speciella behov av skydd och stöd.  

brottsförebyggande rådets principer  

Principer för brottsförebyggande stadsplanering. 

jämlikhet  

Jämlikhet betyder att alla individer, oavsett kön, etnisk eller religiös 

tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder har samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. 

delaktighet och inflytande 

I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med 

jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till 

delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös 

tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

fysisk aktivitet 

Målet för de samlade insatserna inom detta område ska vara att 

samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk 

aktivitet för hela befolkningen. 

 

Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 

medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och 

kunskapsunderlag som möjligt. Ett led i detta är att upprätta och ta del av en 

checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs. 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

Planens syfte:  

Syftet med detaljplanen är dels att justera fastighetsgränser på del av fastigheten 

Skogsby 2:13, 2:15 och 2:35 samt reglera gällande användningen, från allmänt 

ändamål till bostäder, skola och kontor. Syftet är även att i den södra delen av 

planområdet pröva möjligheten till förtätning av bostadsområdet samt reglera 

gällande användning av del av fastigheten Torslunda 2:24 från allmänt ändamål 

till kvartersmark för bostad. 

 

Planområdet: 

 

  



  

  

 

 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

Personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga 

Minimeras fysiska hinder för att 

säkra tillgängligheten avseende 

den fysiska miljön. 

√  
Gällande bygglagstiftning 

reglerar att anordningar 

placeras så att de inte utgör ett 

hinder i den fysiska miljön. 

 

Bereds tillgänglighet vid och i 

kommunala byggnader och 

andra offentliga lokaler? 

√  Föreslagna parkeringsplatser 

innebär en förbättring av 

tillgängligheten för 

rörelsehindrade personer.  

Anpassas arbetsplatser med 

hänsyn till anställda med 

funktionsnedsättning? 

√  Föreslagna parkeringsplatser 

innebär en förbättring av 

tillgängligheten för 

rörelsehindrade personer. 

Bereds tillgänglighet vid och i 

fritids-, service- och 

handelsanläggningar? 

 √ Fritids-, service- och 

handelsanläggningar 

förekommer inte inom 

planområdet. 

Har människor med 

funktionsnedsättning varit 

delaktiga och haft inflytande 

över hur kommunens insatser 

utformas. 

√  Tillfälle att lämna synpunkter 

kommer ges i form av 

samrådsutskick och 

samrådsmöte. Bland annat 

genom DHR, De 

handikappades riksförbund. 

Barnkonventionen 

Hur påverkas miljöer där barn 

vistas.  

(Artikel 3) 

√  Planen inkluderar en förskola. 

Gården tillhörande förskolan 

föreslås att ombildas, för att 

skapa en trafiksäker miljö.  

Nackdelen är att föreslagna 

förändringar innebär en 

minskad gårdsyta med ca 55 

kvm. 

Det finns en större gräsyta, 

som idag kan användas för 

lek. Ytan tillåts att tas i 

anspråk för att bygga bostäder. 

Denna förändring bedöms inte 

vara betydande för barns 



  

  

 

 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

möjlighet till lek. Det finns 

fler platser som möjliggör för 

lek i närområdet.  

Görs det skillnad på olika 

miljöer där barn vistas.  

(Artikel 2) 

 √  

Påverkas barns och ungdomars 

möjlighet att klara sig själva? 

(Artikel 6) 

 √  

Ges barn möjlighet att påverka 

genom att lämna synpunkter? 

(Artikel 12) 

√  
Tillfälle för allmänheten, inklu-

sive barn, att lämna synpunkter 

kommer att ges i form av sam-

rådsutskick och samrådsmöte. 

Omyndig persons synpunkter i 

ett tidigt skede ger dock inte be-

svärsrätt senare i processen. 

Barn- och ungdomsverksam-

heten och  

Kulturverksamheten har i upp-

gift att tillvarata barnens in-

tresse och framföra deras syn-

punkter.  

 

Beaktas barns behov av särskilt 

stöd?  

(Artikel 23) 

√  Parkering för personer med 

rörelsehinder har beaktats. 

Beaktas barns rätt till lek, vila 

och fritid.  

(Artikel 31) 

√  Barns rätt till lek har beaktas 

vid utformningen av 

förskolans gård. Barnen ska 

ges utrymme för lek. 

Brottsförebyggande åtgärder 

Definierar åtgärden klara 

rumsliga ansvarsförhållanden? 

√    

Skapar åtgärden förutsättningar 

för befolkade rum? 

√  De olika funktionerna i det 

norra delområdet (förskola, 

bostäder och kontor) gör att 

planområdet används under 

olika tider på dygnet. Detta är 



  

  

 

 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

fördelaktigt för att skapa 

befolkade rum. 

I det södra delområdet kan fler 

bostäder tillkomma, vilket kan 

bidra till mer befolkade rum.  

Nackdelen med 

bostadsområden är att de kan 

bli folktomma under dagtid då 

många arbetar eller är i skolan. 

 

Skapas tillräcklig synlighet?  √  Planen tillåter mer bebyggelse 

utmed Lokegatan. Detta kan 

leda till att det är fler personer 

som håller uppsikt över 

bostäderna i kvarteret.  

Sker samråd med kommunens 

Brottsförebyggande råd? 

√  
Tillfälle att lämna synpunkter 

kommer att ges i form av sam-

rådsutskick och samrådsmöte.  

Jämlikhet 

Ges samma möjligheter och 

rättigheter för alla grupper i 

samhället att påverka? 

 √ 
 

Lagen föreskriver att samråd 

ska ske med alla berörda. Plan-

handlingarna är inte lämplig-

hetsprövade för alla grupper i 

samhället. Personer med svårig-

heter att förstå svenska språket 

eller som har funktionsnedsätt-

ning i språkförståelse eller syn 

kan ha problem med att ta del 

av dokumenten. Det finns möj-

lighet att kontakta planhandläg-

garen och ställa frågor, vilket 

främjar individers möjlighet att 

förstå och därmed påverka. 

 

Påverkar åtgärden möjligheten 

att hålla ett tillräckligt och väl 

lokaliserat utbud av social 

service? 

√  Detaljplanen inkluderar en 

förskola, som bidrar med 

social service. 



  

  

 

 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

Bidrar åtgärden till att ge de 

offentliga rummen ett 

mångsidigt socialt liv? 

 √ Den allmänna platsmarken 

består av en smal remsa med 

park och en del av Lokegatan. 

Utöver detta finns inga 

offentliga rum.  

Finns tillräckliga möjligheter 

för att röra sig med kollektiva 

färdmedel, till fot eller på 

cykel? 

√  Busshållplats finns i 

planområdet, vid väg 136. 

Gång- och cykelvägar finns 

inom och intill planområdet. 

Det är möjligt att gång- och 

cykeltrafikanternas 

framkomlighet kan förbättras, 

exempelvis vid Ymergatan. 

Svårigheter uppstår till följd 

av de befintliga strukturerna, 

som främjar bilisters 

framkomlighet.  

Om parkeringen vid 

Lundtorpsgatan flyttas kan 

trafiksäkerheten förbättras för 

alla trafikanter. 

Delaktighet och inflytande 

Hålls dialogmöten med berörda 

intressenter och allmänhet tidigt 

i beslutsprocessen? 

√  
Samrådsutskick sker till alla 

berörda samt myndigheter och 

organisationer. Dessutom an-

nonseras om utskick av plan-

handlingar i alla lokala dags-

tidningar. Samrådsmöte hålls i 

detaljplaneskedet. 

Sker samverkan med det lokala 

föreningslivet? 

√  
Samrådsutskick sker till alla 

berörda samt myndigheter och 

organisationer. Dessutom an-

nonseras om utskick av plan-

handlingar i alla lokala dags-

tidningar. Samrådsmöte hålls i 

detaljplaneskedet. 

Sker samråd med barn och 

unga, handikapp- och 

pensionärsorganisationerna? 

√  
Samrådsutskick sker till alla 

berörda samt myndigheter och 

organisationer. Dessutom an-

nonseras om utskick av plan-

handlingar i alla lokala dags-

tidningar. Samrådsmöte hålls i 

detaljplaneskedet. 



  

  

 

 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

Hålls öppen temadebatt eller 

tema diskussion i nämndens 

regi? 

 √  

Är ärendet initierat av ett 

medborgarförslag? 

 √  

Har ärendet diskuterats i 

presidiemöte med annan 

nämnd? 

 √  

Fysisk aktivitet 

Ges förutsättningar för en ökad 

fysisk aktivitet för hela 

befolkningen. 

 √  

Bör kontakt tas med 

kommunens 

folkhälsosamordnare? 

 √ Planförslaget innebär ingen 

stor förändring gentemot 

dagens användning av 

området. 

 

  



  

  

 

 

 

 

 

Sammanfattning och förslag på åtgärder 

˗ Tillgängligheten för personer med funktionshinder har beaktats. Ett förslag 

på vart parkeringar kan placeras har tagits fram, för att visa på möjligheten 

att skapa tillgänglighet. Det är svårt att skapa tillgänglighet till alla entréer 

på grund av befintlig bebyggelse.  

˗ Detaljplanen påverkar miljöer där barn och unga vistas. Föreslagen 

utformning av planområdet främjar en mer trafiksäker miljö vid förskolan. 

- Enligt PBL ska sakägare, berörda myndigheter och organisationer få möjlig-

het att yttra sig. Kommunen vidtar inga extra åtgärder för särskilda gruppers 

möjlighet att delta i detta arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 


