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Barnkonventionen i detaljplan för Tingshuset
Bakgrund
Barnkonventionen började gälla som lag i Sverige 1 januari 2020. I den fysiska planeringen ska barns
perspektiv beaktas och barn ska ha möjlighet att vara delaktiga i planprocessen. Detaljplanearbetet för
Tingshuset startade innan barnkonventionen trädde i kraft som lag varför barnkonventionen inte varit en
del i planprocessen. En analys av detaljplaneförslaget kopplat till barnkonventionen görs därför i det här
dokumentet som kopplas till tjänsteskrivelsen för antagande av detaljplaneförslaget.
Planförslaget
Detaljplaneförslaget för Tingshuset möjliggör ändrad användning av Tingshusbyggnaden från allmänt
ändamål till bostäder och kontor. Planförslaget innebär också att byggnation av bostäder och kontor kan
ske på tomten. I planförslaget skyddas Tingshusbyggnadens kulturhistoriska värden och byggrätterna
förses med utformningsbestämmelser i syfte att bibehålla Tingshusets monumentalitet.
Barn i detaljplaneförslaget
Genom att planera bostäder i ett centralt läge med närhet till rekreation, skola och övrig samhällsservice
skapas positiva förutsättningar för barn.
På Tingshustomten finns möjlighet att anlägga lekpark för boende, det finns även områden som fortsatt
ska förbli grönytor där det finns möjlighet till spontan lek. Idag används Tingshustomten vintertid som
pulkabacke, då Tingshuset är en privatägd fastighet så är det inte en rättighet för allmänheten att få vara
på fastigheten. På den platsen där pulkaåkning förekommer reglerar planförslaget att det inte får bebyggas
och det får inte anläggas parkering för att skydda kulturvärden som Tingshusets monumentalitet, denna
reglering gör det möjligt att fortsatt nyttja fastigheten som pulkabacke i den delen, om så fastighetsägaren
medger det.
För boende barn inom planområdet finns Ekeby skola, en privat skola från förskoleklass till åk 6.
Skäggebergsskolan är närmaste kommunala låg- och mellanstadieskolan. 6 stycken förskolor finns i
Sunne tätort.
Lekplats finns på Leranområdet ca 250 m från planområdet och närhet till rekreation i naturen finns i
lerälvsravinen som är belägen alldeles intill planområdet. I den nyplanerade Lerälvsparken ca 500 meter
från planområdet samt i Leranskogen ca 300 meter öster ut finns också möjlighet till lek, rekreation och
naturupplevelser.
Längs med Ekebyvägen finns en bred och upplyst trottoar för att på ett tillgängligt och trafiksäkert sätt ta
sig till och från planområdet.
Barns insyn i planarbetet
Barn har inte varit någon utpekad remissinstans under planprocessen. Planförslaget har skickats till
skolans verksamhetsansvarig under både samråd och granskning för synpunkter. Planförslaget har även
funnits tillgängligt för allmänheten (barn och vuxna) på biblioteket under samråd och granskning.
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