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Checklista  
sociala konsekvenser  

 
 
Checklistan innehåller frågeställningar som rör 

personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga 
FN:s standardregler för funktionshindrade 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 ägo-
delar 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 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 delak-
tighet 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 sam-
hället 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 kunskaps-
underlag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och 
ta del av en checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs.  
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Planens beteckning  Isgärde 4:74 m fl      

Planens syfte  
Syftet med planen är ändra ändamål från barnkoloni 
till bostad och möjliggöra byggnation av friliggande 
bostäder. Syftet är också att möjliggöra utbyggnad av 
VA-nätet för planområdet samt för de fastigheter 
utefter Isgärdevägen som saknar kommunalt vatten 
och avlopp. 
 

Planområdet  
Planområdet är beläget i Isgärde i förlängningen av 
Bertil Palms väg, väster om Isgärdevägen, söder om 
Stora Rör. I norr begränsas området av Vaktareplanen 
1:1, 1:7 och Isgärde 6:8, i öster av Linsänkan 2:1 och 
2:2, i söder av Isgärde 4:3 och 4:67 samt i väster av 
Isgärde 4:3 och 4:11. Mellan de senare fastigheterna 
och Isgärde 4:74 löper en gång- och cykelstig på Lins-
änkan Ispeudde samfällighets mark.   
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 ja nej 
 

Personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga 

Tillgängligheten avseende 
den fysiska miljön innebär 
att se till att fysiska hind-
ren minimeras. 

ja       

Gällande bygglagstiftning re-
glerar.  

Bereds tillgänglighet vid 
och i kommunala byggna-
der och andra offentliga 
lokaler? 

      nej 

Berörs ej vid bostadsändamål. 
Planen innefattar bara bostä-
der. 

Anpassas arbetsplatser 
med hänsyn till anställda 
med funktionshinder? 

      nej 

Berörs ej vid bostadsändamål. 
Planen innefattar bara bostä-
der.. 

Bereds tillgänglighet vid 
och i fritids-, service- och 
handelsanläggningar? 

      nej 

Berörs ej vid bostadsändamål. 
Planen innefattar bara bostä-
der.. 

Sker samverkan med Kal-
mar länstrafiken vad gäller 
kollektivtrafiksystemet?  

ja  

KLT trafikerar Isgärdevägen. 
Samråd sker med KLT. 

Har människor med funkt-
ionshinder varit delaktiga 
och haft inflytande över 
hur kommunens insatser 
utformas. 

ja       

Tillfälle att lämna synpunkter 
kommer att ges i form av sam-
rådsutskick och samrådsmöte. 

Barnkonventionen 

Sker väsentlig påverkan el-
ler berörs miljöer där barn 
och ungdomar vistas.  

ja  
Bostäders närmiljö är av stor 
vikt för barn och ungdomar.  

Påverkas barns och ungdo-
mars hälsa? ja       

Boendemiljön är av stor vikt 
för barns och ungdomars hälsa.

Påverkas barns och ungdo-
mars sociala liv och ut-
veckling? 

ja       
Boendemiljön är av stor vikt 
för barns och ungdomars soci-
ala liv och utveckling. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 ja nej 
 

Påverkas barns och ungdo-
mars känslo- och bete-
endemässiga utveckling? 

ja       
Boendemiljön är av stor vikt för 
barns och ungdomars känslo- och 
beteendemässiga utveckling. 

Påverkas barns och ungdo-
mars möjlighet att klara 
sig själva? 

ja       

Boendemiljön är av stor vikt för 
barns och ungdomars möjlighet 
att klara sig själva. Bussförbin-
delser finns som gör det möjligt 
att delta i aktiviteter, närheten till 
Stora Rör med sitt utbud av akti-
viteter under sommaren är också 
av vikt. De planerade bostäderna 
är tänkta till fritidsboende. 

Påverkas barns och ungdo-
mars utbildning, boende, 
ekonomi och säkerhet? ja       

Boendemiljön är av stor vikt för 
barns och ungdomars boende, 
ekonomi, säkerhet och utbild-
ning. Se ovan bussförbindelse 
som gör det möjligt ta sig till 
Kalmar och Färjestaden. 

Ges barn möjlighet att på-
verka genom att lämna 
synpunkter? 

ja       

Genom samrådsutskick och 
samrådsmöte ges allmänheten, 
inkl. barn, tillfälle att lämna 
synpunkter. Barn- och ung-
domsverksamheten och Kul-
turverksamheten ska ta tillvara 
barnens intresse och framföra 
deras synpunkter. 

Beaktas barns behov av 
särskilt stöd i planarbetet? 

      nej 
      

Brottsförebyggande åtgärder 

Definierar planen klara 
rumsliga ansvarsförhållan-
den? 

ja       
Planen pekar ut delar som 
samfällighet respektive kvar-
tersmark som blir privatägd. 

Skapar planen förutsätt-
ningar för befolkade rum? 

ja       

Gaturummet ihop med natur-
rummen ger möjlighet att röra 
sig genom området framförallt 
till fots.   

Skapar planen förutsätt-
ningar för överskådlighet? 

ja       
Planen delar in marken på ett 
enkelt och lättfattligt sätt.  
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 ja nej 
 

Skapas tillräcklig synlig-
het?  

ja       
Gaturummet ska vara upplyst. 

Sker samråd med kommu-
nens Brottsförebyggande 
råd? 

ja       
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 på-
verka planförslaget? 

ja       

Tillfälle att lämna synpunkter 
kommer att ges i form av sam-
rådsutskick och samrådsmöte. 

Påverkar planförslaget 
möjligheten at hålla ett till-
räckligt och väl lokaliserat 
utbud av social service? 

      nej 

Planförslaget innebär förtät-
ning inom redan bebyggt om-
råde. Planen innebär dock ett 
mycket begränsat tillskott av 
bebyggelse och skapar inte be-
hov av utökning av service. 

Bidrar lokaliseringen till 
att ge de offentliga rum-
men ett mångsidigt socialt 
liv? 

      nej 

Planen medger liknande be-
byggelse och tomtstorlekar 
som tidigare finns i området. 

Finns tillräckliga möjlig-
heter för att röra sig med 
kollektiva färdmedel, till 
fot eller på cykel? 

ja       

Närmaste busshållplats ligger 
inom 500 m från planområdet.

Kan bostadsutbudet tillgo-
dose ett utbud av differen-
tierade boendeformer? 

      nej 
      

Delaktighet och inflytande 

Hålls dialogmöten med be-
rörda intressenter och all-
mänhet tidigt i beslutspro-
cessen? ja       

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. 



 Planprogram/Detaljplan för fastighet (kortnamn) 6 (7) 
 CHECKLISTA 
 Dnr: 12/938 
 2014-09-16  

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 ja nej 
 

Sker samverkan med det 
lokala föreningslivet? 

ja       

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 
pensionärsorganisation-
erna? ja       

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. 

Hålls öppen temadebatt el-
ler tema diskussion i 
nämndens regi? 

      nej 
      

Är ärendet initierat av ett 
medborgarförslag?       nej 

      

Har ärendet diskuterats i 
presidiemöte med annan 
nämnd? 

      nej 
      

Fysisk aktivitet 

Ges förutsättningar för en 
ökad fysisk aktivitet för 
hela befolkningen. 

      nej 
      

Bör kontakt tas med kom-
munens folkhälsosamord-
nare? 

      nej 
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Sammanfattning och förslag på åtgärder 
 

˗ Tillgängligheten för personer med funktionshinder förutsätts beaktas i projekte-
rings- och byggskedet med gällande bestämmelser.  

˗ Planen omfattar miljöer som påverkar barn.      

˗ Detaljplanen tar ställning till de principer som uttrycks för ett säkrare sam-
hälle.      

˗ Planen kan inte ses som ett steg mot ökad jämlikhet eftersom villabebyggelse 
kompletterar ett område med villabebyggelse.      

˗ Enligt PBL ska berörda, myndigheter och organisationer inbjudas till samråd via 
utskick och annonser och beredas möjlighet att inkomma med synpunkter. Kom-
munen vidtar inga extra åtgärder för särskilda gruppers möjlighet att delta i detta 
arbete. 

˗ Planen skapar inga nya förutsättningar för fysisk aktivitet.  

 

 
 

För Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

Kri Bennström 
Arkitekt SAR/MSA 

Marie-Christine Svensson 
Stadsarkitekt 

 
 
 


