FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR
ÅRJÄNGS OCH TÖCKSFORS TÄTORTER
Barnchecklista

Barnchecklistan ska användas vid beredning av ärenden som på ett allmänt och avgörande sätt,
direkt eller indirekt, rör eller berör barn och ungdomar. Exempel på ärenden där barnchecklistan
ska användas: Boende-, lek-, skol-, trafik-, och samhällsmiljöer, kollektivtrafik, allmänna lokaler
och tillgänglighet, verksamheter vid förskolor, fritidshem, fritidsgårdar och skolor, ärenden som
rör kultur och fritid.
Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas.

1. Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?
Alla barn i Årjängs och Töcksfors tätorter, samt barn utanför tätorterna som kan tänkas besöka
tätorterna för skolgång, rekreation och fritid eller andra ändamål. I princip alla barn och ungdomar
i kommunen.

2. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet?
JA
NEJ
Motivera svaret: Planförslaget är som vid all planering framtaget genom
avvägningar mellan olika intressen, såväl allmänna som enskilda intressen, samt
avvägningar även emellan olika allmänna intressen. Barn och ungdomars bästa är
ett sådant viktigt intresse vilket har beaktats i arbetet med de fördjupade
översiktsplanerna.

3. Innebär beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella
rättigheter beaktas?
JA
NEJ
Motivera svaret: Den nivå och detaljeringsgrad som en översiktsplan utgör innebär
att många av frågorna inte får några definitiva och konkreta svar. Det är däremot
viktigt att frågorna bevakas i kommande planering och byggande av exempelvis
skolor, förskolor och dess miljöer.

4. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till god hälsa och utveckling
beaktas?
JA
NEJ
Motivera svaret: Båda tätorterna har ett gott utbud av mark och vattenområden för
lek, rekreation och idrott. Dessa kvaliteter har bevakats och säkerställts genom
planförslaget.

5. Har ni valt att låta barn och ungdomar få uttrycka sin mening?
JA
NEJ
Motivera svaret: Arbetet med den fördjupade översiktsplanen har baserats på en
omfattande dialogprocess med olika aktörsgrupper i samhället inom kommunen. En

av dessa grupper har utgjorts av högstadiets elevråd bestående av 15 ungdomar som
fick tycka till om tätorterna; vad som var bra, mindre bra, möjligheter och hot.
Planförslaget har tagit fasta på flera av synpunkterna och möjligheterna från denna
dialog även om en del av synpunkterna ligger utanför kommunens rådighet.

6. Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd,
exempelvis en funktionsnedsättning?
JA
NEJ
Motivera svaret: Den nivå och detaljeringsgrad som en översiktsplan utgör innebär
att många av frågorna inte får några definitiva och konkreta svar. Det är däremot
viktigt att frågorna bevakas i kommande planering och byggande av exempelvis
skolor, förskolor och dess miljöer.
Den ifyllda barnchecklistan diarieförs tillsammans med ärendet och används vid
sammanställningen av barnbokslutet för respektive nämnd.
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