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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 ägodelar utan 
individer med egna rättigheter och ett människovärde, men också att barn har speci-
ella behov av skydd och stöd.  

brottsförebyggande rådets principer  
Principer för brottsförebyggande stadsplanering. 

jämlikhet  
Jämlikhet betyder att alla individer har samma möjligheter, rättigheter och skyldighe-

ter inom livets alla områden.  

demokrati 
I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med jämlika möjlig-
heter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till delaktighet och inflytande gäller 
oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. 

folkhälsa 
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, medbor-
gargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunderlag som möj-
ligt 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 Kalvhagen 1 m fl, Kalvhagens caming 

Planens syfte Huvudsyftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för 
en utökning av Kalvhagens camping. Därtill är syftet att säkra bad-
platsens framtid och att möjliggöra en strandvall för att skydda Mör-
bylånga samhälle från översvämning vid höjda havsnivåer. 

 

Planområdet 
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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. 

x       

Det förutsätts att anordningar 
så som exempelvis skyltar 
placeras så att de inte utgör ett 
hinder. Gällande bygglagstift-
ning reglerar. 

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

x       

Eventuell pool eller simhall 
och andra offentliga lokaler 
ska utformas så att tillgänglig-
het bereds. I eventuellt kall-
badhus ska tillgänglighet i 
möjligaste mån beredas. Gäl-
lande bygglagstiftning regle-
rar. 

Anpassas arbetsplatser 
med hänsyn till anställda 
med funktionshinder? 

x       

Arbetsplatser ska utformas 
med hänsyn till anställda med 
funktionshinder. Gällande 
bygglagstiftning reglerar. 

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

x       

Eventuell pool eller simhall 
och andra offentliga lokaler 
ska utformas så att tillgänglig-
het bereds. I eventuellt kall-
badhus ska tillgänglighet i 
möjligaste mån beredas. Gäl-
lande bygglagstiftning regle-
rar. 

Sker samverkan med Kal-
mar länstrafiken vad gäller 
kollektivtrafiksystemet?  

x       
Busshållplats ligger ca 600 
meter från planområdet.   
Samråd sker med KLT. 

Har människor med funk-
tionshinder varit delaktiga 
och haft inflytande över 
hur kommunens insatser 
utformas. 

x       

Tillfälle att lämna synpunkter 
ges i form av samrådsutskick 
och samrådsmöte. Bland annat 
genom DHR, De handikappa-
des riksförbund. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 ja nej  

Barnkonventionen 

Sker väsentlig påverkan 
eller berörs miljöer där 
barn och ungdomar vistas.  

x       

Lekplatser, badplats och pool 
eller simhall är miljöer där 
barn och ungdomar vistas. Det 
är viktigt att utforma dessa så 
att en trygg, lekfull och 
spännande miljö skapas. 

Påverkas barns och ung-
domars hälsa? 

x       

Planen främjar miljöer som kan 
öka barns och ungdomars möj-
lighet till fysisk aktivitet vilket 
påverkar deras hälsa positivt 

Påverkas barns och ung-
domars sociala liv och 
utveckling? 

x       
Platser för lek verkar utveck-
lande för barns och ungdomars 
sociala liv. 

Påverkas barns och ung-
domars känslo- och bete-
endemässiga utveckling? 

x       
Platser för lek verkar utveck-
lande för barns och ungdo-
mars beteende. 

Påverkas barns och ung-
domars möjlighet att klara 
sig själva? 

x       

En simhall skulle minska 
barns och ungdomars behov 
av att bli skjutsade till närmas-
te simhall. 

Påverkas barns och ung-
domars utbildning, boen-
de, ekonomi och säkerhet? 

x       

Utformningen av miljöer för 
lek och rekreation ska utfor-
mas säkert. Gällande bygglag-
stiftning reglerar. 

Ges barn möjlighet att 
påverka genom att lämna 
synpunkter? 

x       

Tillfälle för allmänheten, in-
klusive barn, att lämna syn-
punkter kommer att ges i form 
av samrådsutskick och sam-
rådsmöte. Omyndig persons 
synpunkter i ett tidigt skede 
ger dock inte besvärsrätt sena-
re i processen. Barn- och ung-
domsverksamheten, Kul-
turverksamheten och Fritids-
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 ja nej  

verksamheten har i uppgift att 
tillvarata barnens intresse och 
framföra deras synpunkter. 

Beaktas barns behov av 
särskilt stöd i planarbetet? 

      x 
      

Brottsförebyggande åtgärder 

Definierar planen klara 
rumsliga ansvarsförhållan-
den? 

x       
Planen föreskriver tydliga 
gränser för olika ansvars och 
användningsområden.  

Skapar planen förutsätt-
ningar för befolkade rum? 

x       

Till viss del skapas befolkade 
rum, dels säsongsbetonat dels 
inom de delar av området där 
simhall medges. 

Skapar planen förutsätt-
ningar för överskådlighet? 

x       

Området är flackt med långa 
siktlinjer, avgränsningar mel-
lan olika funktioner behöver 
inte vara höga, bara tydliga. 

Skapas tillräcklig synlig-
het?  

x       

Området är flackt med långa 
siktlinjer, avgränsningar mel-
lan olika funktioner behöver 
inte vara höga, bara tydliga. 

Befolkade delar av området 
ska vara upplysta. Ljuset be-
höver inte vara särskilt starkt, 
bara det är jämnt fördelat, utan 
bländningar och mörka fält.   

Sker samråd med kommu-
nens Brottsförebyggande 
råd? 

x       
Tillfälle att lämna synpunkter 
ges i form av samrådsutskick 
och samrådsmöte.   
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 ja nej  

Jämlikhet 

Finns samma möjligheter 
och rättigheter för både 
kvinnor och män att på-
verka planen/projektet? 

x       

Tillfälle för allmänheten att 
lämna synpunkter ges i form 
av utskick av planhandlingar 
och samrådsmöte. 

Medger spridd bebyggel-
seutveckling ett tillräckligt 
och väl lokaliserat utbud 
av social service? 

x       

Campingverksamhet i tätort 
kan verka dubbelriktat posi-
tivt. Den befintliga servicen i 
tätorten får ett ökat kundun-
derlag och campingbesökare 
erbjuds ett större utbud av 
varor och tjänster.  

Planen medger också utökad 
service i form av simhall.  

Bidrar lokaliseringen till 
att ge bostadsområden ett 
mångsidigt socialt liv? 

x       
Ökad service, lek- och rekrea-
tionsmöjlighteter bidrar till ett 
mångsidigt socialt liv.  

Kan kollektiva resmöjlig-
heter tillgodose olika be-
folkningsgruppers behov? 

x       
Busshållplats ligger ca 600 
meter från planområdet.    

Kan bostadsutbudet tillgo-
dose boende i icke segre-
gerade former? 

      x 
Planen medger ingen bostads-
bebyggelse. 

Demokrati 

Hålls dialogmöten med 
berörda intressenter och 
allmänhet tidigt i besluts-
processen? 

x       

Samrådsutskick sker till alla 
berörda samt myndigheter och 
organisationer. Dessutom an-
nonseras om samråd och sam-
rådsmöte i alla lokala dagstid-
ningar.  

Sker samverkan med det 
lokala föreningslivet? x       

Samrådsutskick sker till alla 
berörda samt myndigheter och 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 ja nej  

organisationer. Dessutom an-
nonseras om samråd och sam-
rådsmöte i alla lokala dagstid-
ningar. 

Sker samråd med barn och 
unga, handikapp- och pen-
sionärsorganisationerna? 

x       

Samrådsutskick sker till alla 
berörda samt myndigheter och 
organisationer. Dessutom an-
nonseras om samråd och sam-
rådsmöte i alla lokala dagstid-
ningar. 

Hålls öppen temadebatt 
eller tema diskussion i 
nämndens regi? 

      x 
      

Är ärendet initierat av ett 
medborgarförslag?       x 

      

Har ärendet diskuterats i 
presidiemöte med annan 
nämnd? 

      x 
      

Folkhälsofrågor 

Ges förutsättningar för en 
ökad fysisk aktivitet för 
hela befolkningen. 

x       

Pool, simhall, lekplatser och 
strandpromenad skapar förut-
sättningar för en ökad aktivi-
tet. 

Bör kontakt tas med kom-
munens folkhälsosamord-
nare? 

x       
Kommunens folkhälsosam-
ordnare är en samrådsinstans. 
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Sammanfattning och förslag på åtgärder 
 

˗ Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomfö-
randefråga som förutsätts beaktas i projekterings- och byggskedet.  

˗ Planen omfattar miljöer som till stor del påverkar barn. 

˗ Planen tar ställning till de principer som uttrycks för ett säkrare samhälle. 

˗ Planen kan ses som ett steg mot ökad jämlikhet på grund av de möjligheter 
av service, lek och rekreation i olika former som föreskrivs. 

˗ Enligt PBL ska berörda, myndigheter och organisationer inbjudas till sam-
råd och beredas möjlighet att inkomma med synpunkter via utskick och 
annonser. Kommunen ordnar samrådsmöte även i programskedet. 

˗ Pool, simhall, lekplatser och strandpromenad skapar förutsättningar för en 
ökad aktivitet. 

 

 
 
För Jävsnämden 2011-02-07 
 
 
 
 
 

 

Ylva Hammarstedt 
Arkitekt SAR/MSA 

Marie-Christine Svensson 
Stadsarkitekt 

 
 


