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Dnr: 2016:24
Huvudprinciperna i Barnkonventionen1 är artiklarna 2, 3, 6 och 12 och utgör grunderna för
tillämpningen av konventionen i Jönköpings kommun. Dessa fyra artiklar är kopplade till
övriga artiklar och vägledande för hur helheten ska tolkas.
• Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen ska diskrimineras på
grund av kön, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet
eller sexuell läggning.
• Artikel 3: Barnens bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla
åtgärder som rör barn och unga.
• Artikel 6: Barn ska tillåtas utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna
förutsättningar.
• Artikel 12: Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla
frågor som berör dem. Detta tillämpas genom kommunens Barn- och
ungdomspolitiska handlingsprogram utifrån barnets perspektiv.
I det följande behandlas barnrättsperspektivet utifrån artiklarna 2, 3 och 6. D.v.s. inför ett
beslut ska ansvarig handläggare/beslutsfattare överväga om det berör barnet eller barnen och i
så fall på vilket sätt.

Frågeställningar
1. Vilka barn berörs av detta beslut?
De barn som kommer att gå på förskolan eller vistas/bo inom eller i anslutning till planområdet.
2. Innebär ärendet att barns bästa prioriteras?
Ja
Nej
Vid framtagandet av planen har vi utgått från riktlinjer kring säkerhet, buller, miljö osv. för att
säkerställa att beslut fattas i enlighet med barnets bästa. I närheten av planområdet finns ett
grönområde.
3. Innebär ärendet att barns sociala, ekonomiska och kulturella
rättigheter beaktas?
Ja
Nej
Planen möjliggör för byggande av förskola och bostäder, oaktat barnets förutsättningar.
4. Innebär ärendet att barns rätt till god hälsa och utveckling
Ja
Nej
beaktas?
Förskolegård är något mindre än kommunens rekommendation 30 m2 per barn, men
ligger i anslutning till grönområde. Riktlinjer för buller och luftmiljö beaktas för att
säkerställa att barns hälsa och säkerhet inte påverkas negativt. Innergårdarna är
placerade ovanför utgrävda garage för att minska risken för barn att komma i kontakt
med förorenad mark i gårdsmiljön. Separata gång- och cykelvägar möjliggörs.
5. Finns det behov av att ta hänsyn till barn med särskilda
behov eller till barn som är utsatta på något sätt?
Krav på tillgänglighet ställs, i enlighet med PBL.
1

Ja

Nej

Omfattar alla barn och ungdomar under 18 år. I konventionen kallas både barn och ungdomar för ”barn”.

