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Barn som bor eller rör sig i närområdet. Barn som flyttar till planerade bostäder. 

Datum: 2020-05-25 
 
 

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? 
Området används inte av barn idag varför bedömningen är att likvärdiga villkor ges till barn som berörs av planen. 

 
 

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? 
Området som planläggs är ianspråktagen som privat bostadstomt. Planläggning innebär att en breddning av Skäluddsvägen i södra delen av 
planområdet möjliggörs. En breddning skulle underlätta möten mellan bil och gående längst vägen.  Barn bör ha ytor för lek och rekreation. 
Det möjliggörs delvis på den egna tomten vidare finns det grönytor i närområdet, bland annat en mindre yta som gränsar till området i väst. 

 
 

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? 
Nej, beslutet har inte negativ påverkan på barns förutsättningar för en optimal utveckling. 
 

 
 

Rätt till delaktighet (art. 12) 
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn? 
På tomter som ska bebyggas med bostäder ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse.  Bostädernas närmiljö främst trafiksituationen ska vara säker. 
Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför! 
Bedömningen har gjorts att barns delaktighet inte krävts i detta skede utan beslutet har baserats på lagstiftning och riktlinjer.  
 
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?  
 
 

 
 

Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 
 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) 
X Rätt till social trygghet och skälig levnadsstandard (artikel 26 och 27) 
X 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: 
 
 

 
 
 
 

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer 



 
 

Platsen tillhör en privat bostadstomt. Området upptas idag av en grusad upplagsyta och mindre grönytor varför den inte lämpar sig att 
användas av barn. En planläggning av området innebär att nya bostäder men dess omfattning innebär inte någon större miljöpåverkan på 
omgivningen. Bostäderna får anses lämpliga för barn. De ligger inom gångavstånd till större rekreationsytor och tomtyta vilken kan nyttjas 
av barn möjliggörs även på fastigheten. Även möjligheten till att bredda Skäluddsvägen bedöms ha en positiv verkan för barn i och med att 
tryggare utomhusmiljöer skapas. 
 
Om området inte planläggs skulle det fortfarande vara möjligt för befintlig bostad att använda platsen. Bostaden bedöms dock ha tillräckliga 
ytor som barn boendes på fastigheten kan nyttja även om exploatering sker. 

 


