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Checklista - Barnperspektivet 
De insatser som beviljas utvecklingsmedel från Länsstyrelsen ska alltid ta 
hänsyn till barnens perspektiv. För att säkerställa att vår hantering av statliga 
medel sker i samklang med detta kommer alla ansökningar granskas utifrån 
den hänsyn insatsen tar till barn och unga. Detta oavsett om barnen är 
ursprunglig eller indirekt målgrupp för insatsen och dess resultat. 

FN:s barnkonvention 
• Sverige har tillsammans med nästan 200 länder anslutit sig till FN:s konvention om 

barns rättigheter, den så kallade Barnkonventionen. 
• Barnkonventionen består av 54 artiklar. 
• Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar under 18 år har samma rättigheter 

och lika värde. De har rätt att leva och utvecklas, rätt att växa upp i trygghet och skyddas 
mot övergrepp. De har rätt att respekteras för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska 
alltid komma i första hand. 

Hur kan du använda checklistan? 
Checklistan är ett sätt att tydliggöra för dig själv vilken påverkan insatsen har på barn. En 
ansökan som har ett tydligt barnperspektiv har större möjlighet att få ett beviljat bidrag. 
Glöm inte att ett jämställdhetsperspektiv ska gälla även här. 

Innan du svarar på checklistan 
För att kunna svara ordentligt på frågorna är det bra om du läser igenom kortversionen av 
barnkonventionen. Du hittar den på www.barnkonventionen.se/fns-konvention-for-barns-
rattigheter. 

Länsstyrelsen i Örebro län 
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Checklista 
Följande frågor bör ställas under arbetet med ansökan. Om någon fråga 
besvaras med "Nej" bör en noggrann analys av vad detta får för konsekvenser 
för barn och ungdomar genomföras och frågan bör utredas ytterligare. 

JA    NEJ 

1. Innebär insatsen att barn och ungdomars bästa sätts i
främsta rummet?

2. Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala,
ekonomiska och kulturella rättigheter och situation till det bättre?

3. Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en
god hälsa beaktas?

4. Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin
mening om insatsen? Om nej, varför inte?

5. Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt
handikappade barn och ungdomars behov?

6. Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om
"till det yttersta av sin förmåga"?
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