Barnkonsekvensanalys
Analys av konsekvenser för barn i samband med planering av nytt Paushus på fastighet Centrum 18:1, m.fl. – efter samråd
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Inledning

Stora torget som gör det av intresse för alla barn och unga som bor eller besöker Enköping och inte
enbart en liten eller begränsad grupp.

Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS
2018:1197).

Befintligt Paushus med sina handel och kontorslokaler är delvis tillgängligt för barn och ungdomar
men saknar platser av intresse för barn och ungdomar. Däremot är Stora torget, Kammakartorget
och Torggatan som blivande gågata målpunkter av intresse för barn och unga av olika ålder och av
olika anledningar.

Barnkonventionen utgår från 4 grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när
det handlar om frågor som rör barn:


Alla barn har samma rättigheter och lika värde.



Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.



Alla barn har rätt till liv och utveckling



Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Barnkonsekvensanalyser används inom ett flertal sektorer och samhällsplaneringen är en av dessa.
Barns inflytande i samhällsplaneringen utgår vanligen från rörelsefrihet, tillgänglighet, säkerhet och
miljö för barn. Det kan handla om att det ska finnas platser för lek och rörelse, samt en trafikmiljö
som möjliggör för barn att kunna röra sig mellan platser på ett självständigt sätt. Om en befintlig
plats som används av barn påverkas negativt av förändringen ska barnkonsekvensanalysen föreslå
kompensatoriska åtgärder.

Syfte
Syftet med utredningen är att belysa konsekvenserna för barn och unga vid ett genomförande av
detaljplan för fastighet Centrum 18:1 som är numera bebyggd i sin helhet med en kontors- och
handelsbyggnad s.k. Paushus. Syftet är också att identifiera eventuella åtgärder som kan vidtas för
att göra genomförandet bästa möjliga för barn och ungdomar, och när i
samhällsbyggnadsprocessen dessa behöver beaktas.
I det här fallet handlar det om att i största möjliga mån säkerställa platser för lek och rörelse samt en
säker trafikmiljö runtomkring Paushuset som möjliggör för barn och ungdomar att kunna röra sig
mellan platser på ett självständigt sätt.

Av den anledningen och för att säkerställa att barnens intresse och rättigheter tas i beaktande under
planering och projektering avses projektets konsekvenser granska med utgångspunkter att:




Alla barn har samma rättigheter och lika värde,
Alla barn har rätt till liv och utveckling,
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Parametrar som är relevanta för projektet och som har betydelse för ovannämnda principer och som
ska belysas med den här utredningen handlar om:





Rörelsefrihet,
Tillgänglighet,
Säkerhet, och
Miljö.

Förslag till ett nytt Paushus innebär även ett antal bostäder i övre våningsplan ovanpå handels- och
kontorslokaler som bör uppta Paushusets nedre del. Vilka barn och ungdomar som kommer att
flytta in i de nya bostäderna går inte att säga. Utredningen har därför i huvudsak utgått från
forskning och tidigare erfarenheter av hur barn och ungdomar upplever sin omgivning för att
därigenom kunna dra vissa slutsatser och göra preliminära ställningstaganden.

Frågor och viktiga aspekter att belysa



Vilka barn berörs av planförslaget direkt eller indirekt (till exempel ålder, kön,
funktionshinder, socioekonomisk bakgrund).
Hur fungerar platsen idag för barn och unga?

Detta innebär exempelvis:

Utgångspunkter
Eftersom Paushus handlar om en komplex byggnad i mest centrala delen av Enköping är det svårt
att identifiera en konkret barngrupp eller grupp av ungdomar som direkt berörs av föreslag till
detaljplan. Detta på grund av dess mest centrala placering i Enköpings historiska stadskärna intill









Platser för lek och rekreation
Offentliga platser och tätortsmiljöer
Social service
Kulturmiljö
Trafik och kommunikationer
Trygghet
Boende- och bebyggelsemiljö
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Hälsa och säkerhet (buller, giftfria miljöer, luftföroreningar)
Olika sorters behov (utifrån kön, funktionsnedsättning)
Tillgänglighet

Hur ser barns rörelsemönster ut i området?
Finns farliga passager, barriärer av vägar? Finns gång- och cykelbanor där barnen rör sig?
Vilka kvaliteter och brister finns i området?
Tas barns platser i anspråk? Finns alternativa platser som kan utvecklas och förbättras?
Vad vet vi, vad behöver vi ta reda på?
Vem ska vi fråga?
Hur kan barn och ungdomar som berörs få möjlighet att delta i arbetet?
Vad behövs för att åtgärda brister och uppnå önskade kvaliteter?
Vilka förslag kan åtgärda brister och uppnå önskade kvaliteter? Finns flera alternativ?
Vilket alternativ är bäst?
Eventuell kostnadskalkyl för åtgärder tas fram.

Inventering
Första delen av utredningen redogör för befintliga förhållanden, problem och möjligheter idag.
Kartläggning görs av befintlig trafiksituation, stråk, rörelsemönster och eventuella barriärer, trygga
och otrygga platser, målpunkter, aktivitetsytor och vistelseytor för olika åldrar.
Analys
I den andra delen görs en analys av hur barnens rörelsefrihet, tillgänglighet, säkerhet och miljö
påverkas av det aktuella planförslaget. Analysen redogör om förändringarna är till det bättre eller
det sämre, samt om det finns motstående intressen.
Dialogprocess
I den tredje delen har under plansamråd och inom ramen av medborgardialog föras även dialog
med relevanta barn- och ungdomsgrupper för att fånga hur Paushusets påverkan på
centrumutveckling och deras intresse ser ut från barnperspektiv.
Utvärdering, sammanfattande slutsatser

Metod
Utredningen utgår ifrån befintliga förhållanden på platsen samt påverkan och konsekvenser av
detaljplan som ska tas fram. Underlag som har använts är bland annat den fördjupade
översiktsplanen för Enköpings stad, andra kommunala styrdokument, gestaltningsprogram,
utredningar som hör till detaljplanen men även slutsatser av enkäter som togs fram inom ramen av
projektet Årets stadskärna 2025 som även det berör barnen intresse (tillgänglighet, trygghet
dagtid/kvällstid).
Till denna utredning har Huddinge kommuns checklista och metodhandbok för barnkonsekvensanalys använts som underlag. En naturlig del i framtagande av en barnkonsekvensanalys är att
involvera barn som direkt berörs av föreslagna förändringar. Enköpings kommun ska under hösten
2021 ta fram en egen strategi och metod för barnkonsekvensanalyser i samhällsplaneringen som
kan tillämpas vid kommande projekt.
I framtagandet av den här utredningen har arbete delats upp i fyra steg;





Inventering,
Analys,
Dialogprocess, och
Utvärdering, sammanfattande slutsatser.

I fjärde delen sammanfattas efter genomfört plansamråd och dialoger med barn och ungdomar
reflektioner rörande deras intresse och föreslås hur barnens bästa kan säkerställas inom ramen av
detaljplanen och följande processer inklusive eventuellt behov av nödvändiga justeringar av
planförslaget.
Projektspecifik metod
Viktigt steg i framtagandet av det här dokumentet var dialogprocess med barn och ungdomar, som
har äga rum under och strax efter plansamråd. Underlag till dialog med barn och ungdomar var en
inventering och analys/kartläggning av projektets egenskaper utifrån barnperspektiv.
Med hänsyn till Paushusets placering i Enköpings centrum och med avsikt att få en relevant input
för aktuellt projekt har kommunen i samverkan med grundskolor och gymnasieskola identifierat en
relevant grupp av barn och ungdomar som:







representerar barn i olika ålder,
som är mer eller mindre självständiga/rör sig fritt och på eget bevåg till/från Paushus,
som bor i eller nära centrum,
som vistas, rör sig igenom eller som dras mot centrum/Paushus av någon anledning,
som har/ska ha intresse av att vistas i centrum/i eller runtom Paushuset.
som har olika socioekonomisk bakgrund.

Lärdomar och kunskaper som har på det sättet samlats har inarbetats i den här utredningen och
sedan redovisas i kompletterade rubriker Dialog samt Slutsatser och Slutreflektioner.
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Projektets bakgrund

Konceptförslag

I den fördjupade översiktsplanen Plan för Enköpings stad (2018) och framför allt dess bilaga
Centrumstudie pekas kvarter Bagaren och fastighet Centrum 18:1 ut som kvarter med hög
utvecklingspotential för blandade verksamheter lämpliga för stadscentrum inklusive bostäder.
Detta utifrån dess strategiska läge i staden, befintliga bebyggelsestruktur och värden samt andelen
befintliga funktioner och stråk. I dagsläget är hela fastighet Centrum 18:1 bebyggd med en enda
byggnad, handelsgallerian i 2 plan som kallas för PAUS.

Enligt Kjellander Sjöberg Arkitekters koncept ska hela fastighet Centrum 18:1 bebyggas med en
byggnad. Till skillnad mot befintligt Paushus ska den nya byggnaden delas upp i 12 volymer som
med olika höjder och taklandskap skapar nödvändig variation och därmed anpassar sig till
omkringliggande bebyggelse. De olika volymerna ska höjdmässigt variera mellan 2 och 8 våningar
med tydlig nedtrappning mot Stora torget.

Med anledning av ansökan om planändring som kommit in i höst 2016 och med avsikt att utöka
byggrätt på den aktuella fastigheten för handelslokaler inklusive bostäder och därmed stärka
centrum, har kommunen den 8 december 2016 beslutat om att pröva möjligheten för att utöka
byggrätten enligt ansökan. Mellan 2017 och 2018 har pågått ett intensivt arbete med så kallad
Centrumpussel som syftat till att först invertera tillgänglig fastighetsbestånd i kommunal- och
privatägo lämpligt för olika typer av centrumstödjande funktioner och sedan utreda var och hur
behov av de olika centrumstödjande funktionerna skulle tillgodoses på ett optimalt sätt.

Kvarter Bagaren
(Centrum 18:1)
Paus

Den analysen har använts som
kunskapsunderlag för den fördjupade
översiktsplanen Plan för Enköpings stad
(2018) och tillhörande Centrumstudie.
Slutsats av det arbetet var att fastighet
Centrum 18:1, så kallat kvarter Bagaren
som upptar en strategiskt viktig plats i
centrum, har stor betydelse för
centrumutveckling och därmed skulle
kunna exploateras så att den stärker
centrum bättre än den befintliga
handelsgallerian gör idag. I ljuset av de
slutsatserna har fastighetsägaren i
samarbete med Kjellander Sjöberg
Arkitekter 2019 tagit fram ett
konceptförslag till omdaning av kvarteret
Bagaren till en komplex byggnad med
stor variation och blandning av
centrumlämpliga verksamheter och
bostäder. Utöver de nya funktionerna
innebär förslaget även en utökning av
byggrätten.

Med hänsyn till att den nya byggnaden ska ta hela fastigheten i anspråk, i likhet med befintligt
Paushus, innebär det att det inte planeras nya friytor på markplan för annan typ av användning
(grönytor).
Offentligt rum av betydelse för både Paushus och Enköping i stort som påverkar och ska påverkas av
det nya Paushuset är Stora torget och Kammakartorget samt omkringliggande gator, framför allt
Torggatan som gångfartsgatan. Det två målpunkter och stråk är oerhört viktiga även för barn och
ungdomar framför allt de som bor i centrum och som av olika anledningar vistas eller rör sig genom
centrum.
Totalt inom hela kvarteret planeras för bostäder och service på omkring 17 500 kvm BTA ovan mark
(exklusive underjordisk parkering) varav ca 950 kvm BTA avses för bostadsändamål vilket bedömts
motsvara runt 15 – 20 lägenheter. Kvarstående areal avses använda som handels- och kontorslokaler
i byggnadens nedre våningsplan samt parkering i byggnaden källarplan.
Vad gäller bostadsbestånd styr detaljplan inte lägenhetsfördelning och får inte styra upplåtelseform.
Liten andel av BTA som avses för bostäder innebär ett litet antal av möjliga invånare, ungefär 50 - 60
personer och ungefär 5 - 10 barn. Eftersom planförslag möjliggör en aning annorlunda fördelning
av ytor i det nya Paushuset är det är därför svårt att uppskatta hur stor befolkningen inom
planområdet kommer att bli liksom andel barn. Med tanke på förslagets egenskaper är det befogat
att uppskatta att uppskattat antal bostäder liksom antal nya invånare och barn kan variera lite grann
men inte mycket.
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Inventering
Trafik och rörelsemönster
Paushusets centrala placering intill Stora torget och blivande gångfartsgata (del av Torggatan
mellan Kungsgatan och Kryddgårdsgatan) gör det tillgängligt för olika samhällsgrupper inklusive
barn och ungdomar. Det är beläget mellan Gustav Adolfs plan med bussterminalen och
Gymnasieskolan på Korsängen. Torggatan utgör därmed ett jätteviktigt stråk för gående och
cyklister mellan de två målpunkterna i nordväst-sydöst riktning.
Del av Torggatan intill Stora torget är redan idag en gång- och cykelväg och används även för
uteserveringar.

uteserveringar) i nordöst-sydvästriktning utgör primärt gående och cyklister. Det stråket är viktigt
handelsstråk fram till korsningen Tullgatan/Kungsgatan. Utbud av lokaler, handel men även
placering av skolor och andra samhällsservice längs samma stråk (Enköpings lasarett som ligger
söder om rutnätsstaden och skola/förskola och annan samhällsservice norr om rutnätsstaden intill
Stockholmsvägen) alstrar en mängd rörelser. Paushuset tillsammans med Stora torget i sig utgör en
målpunkt. Placering i korsningen av de två mest viktiga stråk gör de till en viktig knutpunkt också.
Stadsbussar trafikerar längs Källgatan till och från Gustav Adolfs plan. Närmaste busshållplatser i
båda riktningarna finns på Stora torget.

Målpunkter och aktiviteter
Paushuset ligger på gångavstånd till park- och grönområden samt aktiviteter för olika barngrupper.
Söder om stadskärna ligger två stora parkområden, Drömparken/Åpromenaden och Klosterparken
samt idrottsanläggning på Enavallen. Norr om rutnätsstaden ligger Skolparken. Alla tre möjliggör
olika typer av aktiviteter.

Målpunkter
Mötesplats
Gång/cykelstråk
Kollektivtrafik

Grönområde/
stor park
Fickpark
Lekplats

Trafik och rörelser som sker över Stora torget intill Paushuset och även genom del av Kungsgatan
mellan Stora torget och Sandgatan (som mellan vår och höst används som gångfatsgata med
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Avseende spontana aktiviteter avses Klosterparken mest intressant för barn och ungdomar med sina
öppna ytor lämpliga för lek och olika typer sportaktiviteter. Åpromenad och framför allt
idrottsplaner på Enavallen är viktig målpunkt för barn och ungdomar som är aktiva i
idrottsföreningar. Skolparken med scen och lekplats, kuperad topografi och skogskaraktär utgör
intressant grön oas och målpunkt på gångavstånd från Paushus och Stora torget.

Trygghet och hälsa
Med hänsyn till att planområde utgör en byggnad innebär det att barn och ungdomar får möjlighet
använda lokaler inom befintligt Paushus och röra sig inomhus endast under lokalernas arbetstid.
Eftersom planområde i befintligt läge handlar om i princip om inomhusmiljö som används av olika
målgrupper upplevs det som oattraktiv men dock trygg miljö för barn och ungdomar.

Utöver de tre stora parkområden finns inom stadskärnan några få små parkytor mest intressanta för
vila och vistelse. För äldre barn är det intilliggande torgytor (Gustav Adolfs plan, Stora torget och
Kammakartorget) Westerlundska gymnasiet och Joar Blå med biograf och bibliotek målpunkter för
att träffas och umgås.

Den oattraktiva aspekten av befintligt Paushus beror på brist på aktivitetsytor och lämpliga
mötesplatser. Detta bidrar inte till barnen hälsa, framför om de vistas i Paushuset under kalla
månader när en längre vistelse i sådana handelsgallerior skulle förväntas ske.

Separat gång- och cykelväg finns endast över Stora torget (Torggatan). Däremot behöver barn och
ungdomar röra sig längs bilvägar inom rutnätsstaden för att kunna ta sig från Stora torget och
Paushuset till de olika målpunkter.

Förutom den korta sträckan av Torggatan (över Stora torget) och Stora torget som sådant kan övriga
gator inom rutnätsstaden upplevas otrygga ur barnperspektiv. Detta på grund av brist av säkra
gång- och cykelvägar separerade från biltrafik, smala trottoarer och korsningar utan farthinder eller
utformning som skulle få bilister att sänka hastighet (med gatsten i stället för asfalt eller liknande).
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Gatukorsning med
gatsten/beläggning som
syftar till att begränsa
hastighet.

Analys/kartläggning
Rörlighet, stråk och barriärer
Det finns inga tydliga barriärer vad gäller Paushusets tillgänglighet. Däremot
finns skillnader i karaktär mellan olika gator runtom Paushus. Detta innebär att
möjligheter för säker rörelse av barn och ungdomar till och från Paushus beror på
gatan de använder.
Rörelser och flöden till och från Paushus vad gäller barn och ungdomar som
antigen går eller cyklar sker framför allt via Torggatan, Stora torget och
Kammakartorget. Detta ska gälla även för nytt Paushus.
Eriksgatan och Källgatan är i dagsläget oattraktiva gator för gående och cyklister
(inklusive barn) på grund av brist på entréer till lokaler samt in/utfarter för
varuleveranser. I och med att även planerad in/utfart för varuleveranser och
parkering ska ske från Eriksgatan förblir Eriksgatan oattraktiv och mindre säker
miljö för barn och ungdomar.

Gustav Adolfs Plan
Gång- och cykelväg

Stora torget

För att minska rådande barriäreffekt avses med förslag till ett nytt Paushus öppna
bottenvåningar och lokaler mot Stora torget, Torggatan och även i Källgatan
närmast Stora torget. På det sättet ska förbättras tillgänglighet, fysisk som
upplevd vilket är positivt.
Jämfört med befintligt Paushus ska enligt förslag till ett nytt Paushus möjliggöras
rörelser tvärs över kvarteret, genom Paushusets bottenplan och på det viset
förbinda Stora torget och Kammakartorget som också bedöms som positivt.
GC-väg
Gata med prioriterad biltrafik
Gata med lugn biltrafik
Gatukorsningen utformad med
avsikt att sänka hastighet
Potentiellt farliga korsningar

Biltrafiken på:
 Kyrkogatan
 Sandgatan
 Källgatan,
 Eriksgatan
 Del av Torggatan
upplevs dominerande
pga. Kantstensparkering eller
brist på tydliga GC-vägar

Rörelser till/från Paushus
Framtida flöden genom Paus

Otrygg korsning

Kammakartorget
PAUS
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Målpunkter
Med lokaler med entréer mot omkringliggande gator och huvudentréer mot
Stora torget och Kammakartorget avses enligt förslag göra markplan öppet och
tillgängligt. Att kunna röra sig genom eller vistas i en trygg och kontrollerad miljö
mellan de mest attraktiva torgytorna i centrum är mycket positivt. Till och med
eventuella nya uteserveringar på gatuplan (Torggatan och Stora torget) skulle
utgöra intressant målpunkt även för äldre ungdomar vilket bedöms som positiv
konsekvens.
Lokaler och möjlighet för vistelse inomhus ska öppna möjlighet för nya
mötesplatser attraktiva framför allt för äldre barn att mötas och umgås i en trygg
och kontrollerad miljö. Mindre barn skulle också kunna ha nytta av inomhus
lekplatser i anslutning till restauranger, handel och kontorslokaler.

Aktiva takytor också utgör potentiell målpunkt för äldre ungdomar att mötas och
umgås eller för barn att leka (i en skyddad del). Detta för både de som ska bo i
Paushuset men även för alla andra till en viss utsträckning (beroende på typ av
lokaler som ska ha tillgång till de delar av takytorna).
Aktiva takytor som möjliggör utomhus aktiviteter och lek i en kontrollerad miljö
är mycket positivt tillskott i centrum ur barnperspektiv.
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Dialog
Genomförande av detaljplan, det vill säga uppförande av ett nytt Paushus med många olika
funktioner, ska påverka nästan alla barn och ungdomar som antigen bor eller besöker Enköping.
Men för att få en relevant input för aktuellt projekt och att göra det på ett opperativt och hanterbart
sätt var det nödvändigt att välja en begränsad grupp av barn och undgdomar som kan:






representera barn i olika ålder,
som är mer eller mindre självständiga/rör sig fritt och på eget bevåg till/från Paushus,
som bor i eller nära centrum,
som vistas, rör sig igenom eller som dras mot centrum/Paushus av någon anledning,
som har/ska ha intresse av att vistas i centrum/i eller runtom Paushuset.

och


som har olika socioekonomisk bakgrund.

De kriterier har bedömts som relevanta för urval av grupper av barn och undgomar för det aktuella
projektet i centrum. Detta eftersom det var omöjligt för kommunen att diksutera frågan med alla
barn som kan mer eller mindre påverkas av det nya Paushuset.
Dialogen med valda grupper av grundskolelever har förts under samrådstiden (november 2021).
Dialog med vald grupp av gymansieskoleelever har ägt rum efter samrådstiden, i januari 2022. Detta
på grund av elevernas belastning i november och december.
Alla barngrupper har fått en sammanfattad information om syftet med dialogen, vad är en
detaljplan för någonting, vad den kan och inte kan reglera och vilka frågor kan/ska bli relevanta för
andra faser av projektets utveckling.

Grundskolelever
Utifrån ovannämnda kriterier har planavdelningen i samverkan med utbildningsförvaltningen,
skolrektorer från Sankt Ilianskolan/Enöglskolan och enligt förslag från lärarna valt att föra dialog
med redan etablerade elevråd för åk 4 – 6 och 7 - 9. Elevrådet för åk 4 – 6 bestod av 6 elever och
elevrådet för åk 7 - 9 av 4 elever.
Dialogen har förts i Sank Ilianskolan av planarkitekt/tf. stadsarkitekt med lärarna och representanter
från utbildningsförvaltningen på plats.
Dialogen har bestod av kort förklaring av vad projektet handlar om, vad det ska bestå av, inehhålla,
vad det syftar till och vad det kan innebära för dem enl. kommunens preliminära uppfattning.
Frågor som har ställts till elever handlade om:



Deras vanor vad gäller rörelse i centrum och till/från Paushuset – på egen hand/med vänner
eller med för föräldrar,
Upplevda brister vad gäller innehål/tillgänglighet/säkerhet i eller nära Paushuset,






Önskemål avseende innehåll/aktiviteter,
Önskemål avseende gestaltning,
Deras bedömning om det nya Paushuset, om uppfyller deras önsemål, skulle påverka deras
vanor,
Diverse annat som de själva lyfte fram (med olika relevans för det nya Paushuset).

Årskurs 4 -6
Innan själva dialogen ägde rum har lärarna fått information från planavdelning om vad kommunen
vill prata om med eleverna. De har diskuterat det med en bredare grupp i klassen. Elevrådet som
deras representanter har sedan under dialogen med planavdelningen framfört sammanfattning av
de interna diskussionerna i form av en punktlista.
Utav alla de frågeställningar har elever från årskurs 4- 6 har lagt störst fokus på det som ur deras
perspektiv var mest spännande och det var innehåll i Paushuset. Framför allt vad gäller:





utbud av olika handelslokaler framför allt med kläder,
restauranger och snabbmatkedjor (såsom McDonalds eller liknande),
lokaler för olika typer av sportaktiviteter (bowling och liknande).
lokaler med och för datorspel (lekhall, gaming rum, Gamestop och dylikt).

Detta har uppmärksammats som bristfälligt eller önskvärt av elever från årskurs 4 – 6. De har inte
tagit någon tydlig ställning vad gäler andra aspekter (såsom upplevd trygghet, förslag till husets
gestaltning och liknande).
Årskurs 7 -9
Elevråd från årskurs 7 – 9 har efter dialogen fortsatt diskutera frågor med sina klasskompisar. Såsom
deras yngre skolkompisar har de också i en lista som har skickats till kommunen i efterhand lagt
störst fokus på innehåll, det vill säga:





utbud av olika handelslokaler framför allt med kläder, sportkläder och skor,
t.ex. engelsk bokhandel, IKEA mini,
restauranger och snabbmatkedjor,
lokaler med och för datorspel (t.ex. air hockey, boxningsmaskin, biljard, dart, mm).

Utöver detta och till skillnad från yngre elever har de påpekat att det saknas eller är önskvärt att få:




umgängesytor där man kan hänga med sina vänner,
spel i marken som t.ex. schack, tre i rad och fia med knuff,
växter och träd så att det blir livligare.

Vad gäller förslag till gestaltning har de uttryck önskan för en mer färgglad fasadutformning med
eventuellt färgglada väggar med konstverk på.
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Gymnasieskolelever
Vad gäller ungdomar i gymnasieskoleålder har planavdelning med hjälp av lärarna och rektorn via
en öppen förfråga/uppmaning (som annonserats i form av en affisch som sats upp på anslagstavlan)
valt ut en elevgrupp som visat intresse av att delta i den dialogen.

andra behov eller önskemål. Men det kan kompletteras med ytterligare synpunkter under
planprocessen.
Inom samma tid har planavdelning inte lyckats med att identifiera en relevant grupp av barn/elever
i yngre, grundskoleålder med funktionsnedsättningar som skulle kunna bidra till utveckling av det
här projektet.

Frågor till gymnasieskoleelver liknde frågor till grundskolelever och handlade om:





Deras vanor vad gäller rörelse i centrum och till/från Paushuset,
Upplevda brister i eller nära Paushuset (inkl. tryggetsfråor och liknande),
Önskemål avseende innehåll/aktiviteter,
Deras åsikter avseende förslag till gestaltning och ev. behov av justeringar.

För att ge dem mer rum och frihet att diskutera de frågorna sinsemellan har dialogen förts i en
workshop format. På det sättet har de fått mer tid för att uttrycka sina behov, förväntningar,
önskemål. Detta var möjligt på grund av deras ålder. Underlag till workshop var kort beskrivning av
planarkitekt/tf. stadsarkitekt och utdrag ur gestaltnignsprogrammet (samrådsförslag) och
kartmaterial för att rita/skriva på. På plats var även en lärare från skolans tekniska program.

Efter diskussion med gymnasieskolelev med funktionsnedsättningen var bedömningen att denne
kan föra även deras talan i de frågorna liksom för personer i vuxenålder. Detta eftersom elever
grundskoleålder med funktionsnedsättningar har samma tillgänglighetsbehov som andra.
Grundskoleelevers ålder gör dem till mindre självständiga och därmed i större behov av lämpliga
lösningar vad gäller tillgänglighet. Utöver detta skulle de på grund av ålder dela intressen av
barn/elever i sin ålder som elevråd för årskurs 4-6 och 7 – 9 har utryckt.
Trots denna bedömning ska planavdelning i fortsatt process försöka föra en dialog även med elever
i grundskoleålder med funktionsnedsättningar med avsikt att deras behov tas i beaktande i den
mån det är möjligt.
Slutsatser

Slutsatser
I likhet med grundskoleelever har även gymnasieskoleelver lagt stort fokus på Paushusets innehåll.
Däremot var deras intresse riktat mer mot lokaler som möjliggör aktiviteter och umgänge än mot
handelskolaler eller restauranger. Sammanfattningsvis vill de att man inte behöver åka till en annan
stad för att ha kul. Det de har nämnt var att:




utbud av restauranger är bra för att attrahera folk,
viktigt att ha lokaler där man kan umgås och utöva olika aktiviteter/spela (inte enbart sport
utan darts, biljard o d),
snabbmatkedjor skulle uppskattas de också,

Detta skulle påverka deras vanor till en viss grad vad gäller intresse av att vistas i centrum eller dras
mot centrum. Genomgående markplan mellan Stora torget och Kammakartorget har också
uppmärksammats som ett positivt tillskott.
Vad gäller förslag till gestaltning har flest av de inte haft någon speciell åsikt, de tycker att det ser
okej ut, bättre än befitnligt Paushus. Några få elever bara har uttryck en viss kritik vad gäller
gestaltnings och skala som enligt ordaval lämnar intryck att de har hört det från vuxna eller läst i
tidningar. Inga speciella åsikter har lämnats avseende trygghet eller någon annan relevant aspekt.

Elever med funktionsnedsättning
För att få bättre förståelse för behov, förväntningar, önskamål av barn/ungdomar med
funktionsnedsättning har planavdelning haft en diskussion med en gymnasieskolelev med
funktionsnedsättning och dess assistent.
Frågeställningar som har diskuterats med gymnasieskolelev som har funktionsnedsättning och dess
assisten har mest handlat om tillgänglighetsproblematiken, rörelsefrihet och i mindre utsträckning

Till skillnad från sina klasskompisar har gymnasieskolelev med funktionsnedsättningen lagt fokus på
de praktiska utmaningarna som personer med funktionsnedsättningar har i vardag. Framför allt vad
gäller tillgänglighet och möjlighet att besöka olika lokaler.
T.ex. trånga passager mellan hyllorna i butiker eller mellan bord i restauranger som omöjliggör för
de att komma in, handla, äta. Eller trappsteg som gör det omöjligt för de att komma in i olika lokaler
från gatan. Eller alltför smala hissar eller hissar som är ur funktion som omöjliggör för de att komma
in i lokaler på övre våningsplan. Samt dimensioner på allmän tillgängliga toaletter framför allt när
det gäller självgående elektriska rullstolar som kräver mer utrymme än vanliga rullstolar.
Vad gäller andra behov eller förväntningar såsom utbud av lokaler som möjliggör umgänge eller
handel (sportbutuker, butiker med märkeskläder och liknande) tycker eleven att det vore visst
positivt men är ur vardagsperspektiv och med tanke på ovannämnda utmaningar sekundära.
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Slutsatser

Vad är barnens bästa och hur det kan säkerställas i det nya
Paushuset (detaljplan/bygglov/genomförande/etablering/drift)?

Barnkonventionen och de 4 grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det
handlar om frågor som rör barn handlar om:

Med hänsyn till projektets karaktär och omfattning, innehåll och förmåga att påverka barn och
ungdomar idag och i framtiden bedöms att med förslag till det nya Paushuset kan barnens bästa
säkerställas främst med dess innehåll. Det vill säga med platser för möten, umgänge och aktiviteter.
Detta eftersom de kan påverka deras utveckling som individer, fysisk som psykisk samt ge de
möjligheter att utveckla sina sociala färdigheter. Med detta kan även skapas möjlighet för större
utbud av ur deras perspektiv spännande klädbutiker.



Alla barn har samma rättigheter och lika värde,



Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn,



Alla barn har rätt till liv och utveckling,



Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Genom dialogen har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening. De är i stort sett
relevanta för projektet och ska respekteras i den utsträckningen det blir möjligt med tanke på andra
relevanta parametrar.
Återigen kan efter genomförda dialoger och utifrån synpunkter från eleverna dras en slutsats att alla
barn/ungdomar inom respektive åldersgrupp har liknande behov och förväntningar oavsett
skillnader (socioekonomisk bakgrund eller något annat). Den enda skillnaden utgör barn/ungdomar
med speciella behov eftersom världen inte är utformad till 100% för att ge dem samma möjligheter
som friska personer har, trots regelverk. Detta är något som måste tas i beaktande i kommande faser
av projektets utveckling (bygglov).
Uttryckt behov av liknande typer av handelslokaler i Paushuset (t.ex. klädbutiker av olika slag) kan
tolkas som behov av barn och ungdomar att genom egen klädstil skapa/ändra/stärka sin
självförtroende/självbild och därmed kanske påverka sin plats i respektive samhällsgruppen. Om
metoden är rätt eller fel kan visst diskuteras med behovet är genuint och är lika gammalt som
civilisation som vi känner till. Kläder gör inte människan men kan påverka individens självförtroende.
Detta rimmar väl med första punkten att alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Uttryckt behov av lokaler som möjliggör umgänge och aktiviteter (sport, spel, mötesplats och dylikt)
uppmärksammar behov av möjligheter för att växa och utvecklas, framför allt vad gäller deras
sociala färdigheter genom kommunikation, samverkan mm. Med sådana lokaler i Paushuset skapas
ytterligare möjlighet för barn och ungdomar att leva fritt och utvecklas även i en begränsad
omfattning.

Detta är relevant för detaljplan och för nästa fas i projektets utveckling, det vill säga bygglovsskede
och projektering. Men främst är det relevant för val av hyresgäster/aktörer som skulle etablera sina
lokaler i det nya Paushuset. Detaljplan och bygglov är till för att skapa möjligheter men innebär inga
garantier att alla de behoven ska tillgodoses enligt förväntan/önskemål.
Detaljplan
För att säkerställa att det blir möjligt att tillgodose behov av platser för möten, umgänge och
aktiviteter viktiga för barn- och ungdomarnas utveckling med detaljplan avses planlägga fastighet i
fråga för centrumändamål (C). Centrumändamål innebär kombinationer av handel, service, tillfällig
vistelse, samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger centralt eller på annat
sätt ska vara lätta att nå. Även komplement till verksamheten centrum ingår i användningen.
Bygglov
I nästa fas (bygglovsskede) ska redovisas utformning av de lokalerna framför allt i markplan. I fortsatt
dialog med fastighetsägaren ska de behoven lyftas fram som vägledning under projekteringsfas och
inför val av aktörer/hyresgäster. Under projekteringsfas ska uppmärksammas behov av rätt
dimensionering av hissar eller toaletter som är anpassade för personer som använder eldrivna
rullstolar. Detta är vikitgt för att säkerställa rörelsefrihet, tillgänglighet och därmed även säkerhet.
Genomförande
Under genomförandefas säkerställas barnens bästa på samma sätt som för alla andra som ska röra
sig i centrum. Med andra ord genom säker och skyltad byggplats, tydliga hänvisningar, säkra
gångvägar mm (enligt gällande regler/föreskrifter).
Etablering
Exploatören/fastighetsägare informeras om barn och ungdomarnas behov/förväntningar som
input/vägledning inför val av attraktiva aktörer och verksamheter i det Nya Paushuset.
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Drift/underhåll

Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?

Det är viktigt att nödvändig infrastruktur som förbättrar tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättningar underhålls och hålls i drift/gott skick. Det är ocks viktigt att uppmärksamma
behov av extra utrustning i toaletter för personer med funktionsnedsättningar, framför allt taklift.

Ja

Kommunen har haft dialog med barn och ungdomar som representrar barn i olika
older, från årskurs 4 (9, 10 år) till gymnasiekoleålder (17, 18 år).

Har kunskap om förslagets möjliga konsekvenser för barn och ungdomar påverkat
utformningen av förslaget?

Slutreflektioner

Ja/delvis

Denna barnkonsekvensanalys visar att alla nödvändiga steg har tagits för att utreda hur projektets
genomförande berör barn och ungdomar samt på vilket sätt kan deras bästa säkerställas i
förhållande till projektets karaktär.
Förslag till det nya Paushuset rimmar ganska väl med de uttryckta behoven och önskemål. Detta
innebär att inga radikala ändringar av förslaget behövs för att säkerställa att de kan uppfyllas.

Synpunkter som kom från barn och ungdomar som har intevjuerats ska ha en viss
påverkan för projektets kommande utveckling men inte särskilt mycket vad gäller
detaljplan. Detta eftersom deras önskemål/behov ingår redan i försag till
markanvändning (centrumändamål). Andra önskemål är alltför detaljerade för
detaljplan men kan eventuellet säkerställas i andra faser av projektets utveckling.
Det är värt att nämna att förlsag till det nya Paushuset med blandat innehåll är redan
i linje med barn- och ungdomarsförväntningar vilket innebär att inga drastiska
ändrigar behövs göra för att säkerställa deras bästa.

Processen
Finns det en analys/kartläggning?
Ja

I denna konsekvensanalys har gjorts en analys/kartläggning av befintliga
förhållanden och vad de innebär för barn och ungdomar och deras intressen.

Innebär projektet att barnets bästa sätts i fokus?
Ja

Barnens bästa är i linje med grundintentioner att skapa i det nya Paushuset nya
mötesplats av olka slag som skulle vara attraktiva för olika samhällsgrupepr inklusive
barn och ungdomar. På det sättet även barnens bästa sätts i forkus.

Finns det kunskap om tillgänglig service för barn, ungdomar och barnfamiljer?
Ja

För både befintligt och förslag till det nya Paushuset. Förslag till det nya Paushuset
redovisar intention att uppföra lokaler som skulle vara av intresse av barn och
ungdomar och barnfamiljer.

Vilka barn och ungdomar kan komma att påverkas av projektet?
Ja

Alla som bor eller besöker centrum.

Bedöms konsekvenserna av förslaget stora nog att en barnkonsekvensanalys ska göras?
Ja/delvis

Paushusets placering i centrala Enköping gör det att konsekvenser av rivning och
sedan uppförande av det nya Paushuset enligt konceptet är värt att utvärdera ur
barnperspektiv trots att det innebär ett begränsat område/projekt och därmed har
mycket begränsade möjligheter att påverka barn och ungdomar.

Med hänsyn till att planområde gäller bara en fastighet och att den är i dagsläget bebyggd med
handels- och kontorsbyggnad utan några aktiva och attraktiva lokaler för barn och ungdomar
bedöms det att nya Paushuset med blandning av olika funktioner och med en mer öppen,
tillgänglig och genomgående bottenvåning kan och ska bidra med positiva effekter för barn och
ungdomar. Den nya byggnaden med överskådlig och attraktiv allmäntillgänglig inomhusmiljö i
bottenvåning bedöms på en praktisk nivå vara helt i linje med Barnkonventionens intentioner om
att främja en utveckling som förbättrar barns möjlighet till rörelsefrihet och trygghet.
Befintlig byggnad med sina handels- och kontorslokaler avsedd mest för vuxna ska ersättas med en
ny byggnad som har större potential att bli en ny målpunkt även för barn och äldre ungdomar. I och
med att det handlar om inomhusmiljö som är användbar året runt avses detta som positivt bidrag
till Enköpings centrum och dess attraktivitet för barn, ungdomar och barnfamiljer. Utökad
tillgänglighet bidrar till Paushusets attraktivitet även för personer med funktionsnedsättningar.
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Möjlighet för etablering av lokaler som barn och ungdomar har uppmärksammats som bristfälliga
och attraktiva gör det nya Paushuset till ett positivt tillskott till centrum ur barnperspektiv. Inslag av
bostäder, även i en begränsad volym innebär större antal invånare i centrum och större antal barn
som rör sig i centrum vilket bidrar till upplevd trygghet vilket i sin tur påverkar centrums
attraktivitet.
Detta gäller såväl Paushus som omkringliggande offentligt rum, framför allt Stora torget och
Kammakartorget. Större antal barn som rör sig till/från Paususet kan på lång sikt påverka utbud av
olika typer av lokaler inte enbart i Paushuset utan även i andra lokaler i centrum. Detta kan göra
centrum ännu mer attraktivt för barn och ungdomar.
Större utbud av lokaler och större flöden av människor inom och runtom Paushuset gör det
generellt till en tryggare miljö för barn och ungdomar.
I och med att uppförande av det nya Paushuset ska medföra nödvändiga förbättringar i utformning
av omkringliggande gator bedöms det medföra positiva konsekvenser för barnens trygghet även i
offentligt rum i anslutning till Paushus.

Uppföljning, genomförande och ansvar
För att skapa en god boendemiljö i en komplex byggnad ska vissa grundläggande förutsättningar
regleras i detaljplan. Detta gäller framför allt användning av bottenvåning samt tillgänglighet från
omkringliggande gator respektive Stora torget.
Kommunen ansvarar för utformning och genomförande av allmän plats inom och i anslutning till
detaljplan. I det här fallet handlar det om Stora torget och omkringliggande gator; Torggatan,
Källgatan och Eriksgatan. Aviskt är att skapa trafiksäker och trygg miljö för barn och andra
oskyddade trafikanter. Med hänsyn till att det inte kan regleras med detaljplan är avsikt att reglera
detta med ett tillhörande dokument – Exploateringsavtal.
Byggherren ansvarar för genomförandet inom kvartersmark. Utöver byggnaden i sig är det viktigt
att gaturum utformas med god kvalitet och medvetenhet om barn som användare. Även
trafikmiljöer såsom cykelparkeringar och parkeringsytor inom huset ska utformas på ett trafiksäkert
vis.
Utredningens resultat kan med fördel användas som underlag för det fortsatta arbetet med
projektering och byggande på den närliggande fastighet Centrum 13:5 och 13:6 så kallad Stattomt.
Detta eftersom exploatering av de två fastigheter ska ha lika stor påverkan på omkringliggande
offentligt rum och Stora torgets funktion och utformning som Paushus.
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