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Uppförande av badhus i Ekerö kommun.
I oktober 2019 beslutade Ekerö kommuns fullmäktige att uppdra, driva och genomföra projektet Ekerö
Badhus vid Träkvista idrottsplats. Målet är ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla
medborgare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare – ett badhus där lek, träning och en
rik fritid förenas.
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Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art. 2)
Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka barn riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på andra barns bekostnad?
Badhuset ska utformas för att vara tillgängligt för alla – ett badhus för alla åldrar, kön och tillhörigheter.
Stort fokus läggs på en positiv upplevelse för barn, ungdomar och familjer. Verksamheten i badhuset ska vara välkomnande och
inkluderande. Träkvista idrottsplats är ett etablerat centrum för kommunens barn och ungdom. Badhusets entré och kafé, dimensioneras
för att vara en naturlig mötesplats för Träkvista idrottsplats besökare. Badhuset och idrottsplatsen har ett centralt läge i kommunen, med
goda kommunala kommunikationsmöjligheter och närhet till flera av kommunens större skolor. Idrottsplatsen har god tillgänglighet via
gång- och cykelvägar.

Barnets bästa (art. 3)
Vad är bäst för barn enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt barn, samt på
kort och lång sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i beslutet?
Balansen mellan integritet och öppenhet har beaktats i projekteringen. Trygghet och tillgänglighet har varit ledord vid utformning av
badhusets funktioner samt samspelet funktionerna emellan.
Risken för övergrepp har beaktats. Ytor där barn vistas ska vara publika. Förutom roterande personal och stor vuxen närvaro, så har detta till
exempel beaktats vid fönstersättning samt badhusets layout och planlösning.
Balansen mellan barnens integritet och öppenhet kan vara svår. Traditionella omklädningsrum i kombination med möjlighet till enskild
omklädning, i den så kallade flexomklädningen, har blivit lösningen. Flexomklädningen är en separat avdelning där enskilt ombyte kan ske
och här finns även handikappanpassad omklädning och toalett/dusch.
Under byggnationen, som beräknas pågå under perioden mars 2021 till februari 2023, kommer byggområdet att stängslas av, men
idrottsplatsen ska vara tillgänglig och i full drift. Barnsäkerheten under byggproduktionen är prioriterad, som exempel ska vakt utanför
fordon vid behov användas vid förflyttning inom området.

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6)
Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på (vissa) barns
förutsättningar för en optimal utveckling?
Målsättningen är att badhuset ska ge en positiv påverkan på barns utveckling. Simundervisning är en prioriterad aktivitet och kan bedrivas i
två pooler; undervisningsbassäng och multibassäng. Även andra aktiviteter såsom dans, yoga, filmvisning med mera planeras och kommer
att utvecklas fortlöpande i samverkan med de besökande.
Goda möjligheter finns för att ta emot skolklasser, simklubbar och andra grupper.

Rätt till delaktighet (art. 12)
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn?
Möjlighet att byta om enskilt – eller med mamma/pappa – kan ske i det så kallade flexomklädningen.
Andelen barn som inte kan simma har ökat under senare år. Många barn önskar lära sig simma. Genom att ha två möjliga
undervisningsbassänger finns goda förutsättningar för att möta detta behov – kanske extra aktuellt för en kommun som Ekerö där Mälarens
vatten är ständigt närvarande. I badhuset finns även möjligheter till lek, motionsimning och rekreation.
Badhuset är planerat och projekterat för att vara en mötesplats för aktivitet, lek och en rik fritid.
Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför!
Medborgarenkät och samtal med barn/ungdomar.
Kontakter med kommunens idrottsklubbar.

Om barn har involverats; Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i
förslag till beslut/beslutet?
Känslan av otrygghet och betydelsen av vuxna på plats.
Önskan att lära sig simma.
Uppskattning av aktiviteter som erbjuds i ett badhus.
Känslan av otrygghet och betydelsen av vuxna på plats.
Återkoppling. Hur och när planeras beslutet att återkopplas till de barn som varit delaktiga i barnkonsekvensanalysen?
Sker fortlöpande via information på hemsidan.

Andra rättigheter som berörs av detta beslut:
X
X
X
X

Rätt till bästa uppnåeliga hälsa, likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård (artikel 23, 24 och 39)
Rätt till en trygg och säker uppväxt, skydd mot alla former av våld och övergrepp (art. 19, 32-40)
Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)
Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27)
Rätt till vila, lek, kultur och fritid (artikel 31)
Rätt till information och demokratiska rättigheter (artikel 12, 13, 14, 15, 16 och 17)
Rättigheter som rör föräldraskap och omhändertagande (artikel 5, 9, 18, 20, 21 och 25)
Rättigheter kopplade till fungerande samhällsservice och samhällsplanering (artikel 12, 24, 26, 31 m.fl.)
Rättigheter för barn från minoritetsgrupper, barn på flykt samt barn i asylprocessen (artikel 7, 8, 9, 10, 20, 22 och 30)

Beskriv hur de rättigheter som berör beslutet har beaktats:
För barns hälsa är det viktigt med stimulans och möjlighet till fysisk aktivitet. Simundervisning är en del i skolans verksamhet och prioriterat.
Badhuset ska vara en trygg miljö där barn kan ha en aktiv och rik fritid.

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer
Badhusets utformning ska bygga på öppenhet och överblickbarhet. Dolda ytor ska undvikas. Genom stor närvaro av personal och vuxna ska
risken för övergrepp och utsatthet minimeras. Målsättningen är ett badhus där barn trivs och där aktiviteter erbjuds för alla åldrar.
Balansen integritet – öppenhet, hanteras genom största möjliga öppenhet i kombination med separat enskild omklädning och en hög
tillgänglighet.
Simundervisning är en prioriterad aktivitet som kommer att kompletteras med andra efterfrågade aktiviteter.
Badhuset ska vara en samlingsplats för besökare till Träkvista idrottsplats.

