Barnrättsbaserat beslutsunderlag
Ärendenamn:
Ansvarig:

Konstprogram Ekerö strandpromenad KFN20/7
Kultur och
Verksamhet:
Konstnärlig utformning
fritidsnämnden
Barn som berörs av detta beslut: Alla barn i ålder 3 år till
Datum: 2020-01-08

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?
Lekskulpturen finns på en offentlig plats och är tillgänglig för alla medborgare, alla dagar året runt. Därmed har alla tillgång till den. Barn
med fysiska funktionsnedsättningar risker att uteslutas från användningen av lekskulpturen i de delarna som kan klättras i.

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?
Forskning visar att fysisk aktivitet främjar barns utveckling. Det är viktigt att erbjuda fysisk aktivitet i lekfulla former för att stimulera till
intresse för det. Enligt rekommendationer från Svenska läkarsällskapet bör barn vara fysiskt aktiva varje dag. Lekskulpturen inbjuder och
möjliggör för detta och stimulerar till nyfikenhet och upptäckarglädje. Skulpturen motsvarar därmed intentionen om Barnets bästa.
För att säkra barnets bästa behöver lekskulpturen utformas enligt gällande säkerhetsföreskrifter som finns för barns utelek. Det framgår
inte i nuvarande förslag ifall hänsyn tagits till detta.

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?
Se ovan. Barn påverkas inte negativt av beslutet.

Rätt till delaktighet (art. 12)
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn?
Genom tidigare genomförda kultur och fritidsundersökningar där barn och unga i åldern 10-18 år har svarat på vad de har för behov, har det
framkommit behov av trygga och stimulerande utemiljöer och mötesplatser.
Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför!
Involverade, barn i åldern 10-18 år. Barn som inte involverats: yngre barn.
Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt lägger vi vid barns uttryckta åsikter i beslutet?
Se ovan. Beslutet tar hänsyn till barns uttrycka åsikter.

Andra rättigheter som berörs av detta beslut:
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:
Se ovan.

Övrigt / Slutsatser / Rekommendationer

