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BARNCHECKLISTA 
Detaljplan för del av Oskarshamn 3:1, Verkstadsgatan 

Centralorten, Oskarshamns kommun 

Upprättad av samhällsbyggnadskontoret november 2020 

 

 
 

Dnr SBN 2020/000301 

 

Uppdragsbeslut   2020-11-03 

Samrådsbeslut   2021-03-09 

Beslut om betydande miljöpåverkan  202x-xx-xx 

Granskningsbeslut   202x-xx-xx 

Antagande    202x-xx-xx 

Laga kraft    202x-xx-xx 
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”Alla barn och unga har rätt att leva och utvecklas i ett säkert och tryggt Oskarshamn”  

Oskarshamn kommuns definition av begreppet barns bästa, antagen av 

kommunfullmäktige 070312. 
 

Fr o m 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnens rättigheter lag i 

Sverige. I barnkonventionen finns följande artiklar som är 

applicerbara vid fysisk planering: 

Artikel 2.1, 3.1, 6.2, 12.1 och 2, 21.1, 31.2 samt 41. Artiklarnas fulla 

formulering kan läsas sist i detta dokument. Dessa artiklar ska tas i 

beaktande vid upprättandet av checklistan. 

 

Barnchecklistan skall följa ärendet från början till slut. 

 

Planens syfte 

Detaljplanens syfte är att planlägga för parkering.  
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1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

 

  Ja x Nej 

 

Om nej, beskriv varför: 

 
Planen berör endast mark för parkering. 
 

Om ”ja” – fortsätt med fråga 2 och 3. 

 

2. Innebär beslutet att det strider mot någon av artiklarna i FN:s barnkonvention? 

 

  Ja  Nej 

 

Om ja, vilken/vilka?: 

 

Om nej, beskriv varför: 

 

3. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

 

  Ja  Nej 

 

Beskriv på vilket sätt, om nej, varför inte: 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun, 2020-11-02 

 

Sarah Hassib 

Planarkitekt 
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De artiklar i FN:s barnkonvention som refereras till i denna barnchecklista: 

Artikel 2.1 

Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter 

som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller 

vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska 
eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt. 

 

Artikel 3.1 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

 

Artikel 6.2 

Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. 

 

Artikel 12.1 

Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 
uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad. 

 

Artikel 12.2 

För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör 

barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom en företrädare eller ett lämpligt 
organ och på ett sätt som är förenligt med nationella procedurregler.  

 

Artikel 23.1 

Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett 

fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den 
egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. 

 

Artikel 31.2 

Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och 

konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell 
och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet. 

 

Artikel 41  

Inget i denna konvention ska inverka på bestämmelser som är mer långtgående vad gäller att 
förverkliga barnets rättigheter och som kan finnas i: 

a. En konventionsstats lagstiftning, eller 
b. För den staten gällande internationell rätt 

 

 


