
 

Barnkonsekvensanalys, mall 

Är en metod att bedöma barnets bästa med utgångspunkt i en 

specifik åtgärd eller frågeställning. 

En barnkonsekvensanalys är en förhandsprövning av de 

konsekvenser som ett beslut kan få för det barn eller den 

grupp barn som berörs av beslutet. Barnkonsekvensanalyser är 

ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och 

synliggöra barnets bästa. 

 

Ekolek barnomsorg AB har genom barnkonventionen ansvar för att 

alla barn inskrivna i verksamheten ska få sina rättigheter 

tillgodosedda. Barnperspektivet, barnets perspektiv och 

barnrättsperspektivet skall lyftas i alla delar av 

verksamheten.  

Det är Ekoleks ansvar att alltid beakta barnkonventionen inför 

ett beslut som på något sätt berör barnen.  

 

En prövning av vilka åtgärder som är barnets bästa  

för________________________________________, född år_________  

och/ eller DBV.grupp:_________________________________________ 

Kommun:_______________________________________________________ 

Datum:________________Ekolek:_________________________________ 

 

 

  



BAKGRUND 

Ärende. Anledning till analysen. 

 

 

KARTLÄGGNING OCH BESKRIVNING 

På vilket sätt, direkt eller indirekt berörs barn av denna fråga? 

För att kunna göra en analys och bedömning behöver information och kunskap 

inhämtas. 

Lagstiftning och styrdokument 

- Vilka rättigheter i barnkonventionen är aktuella? Vad säger dessa? 

- Vilken lagstiftning är aktuell? Vad säger denna? 

- Vilka styrdokument finns? Vad säger dessa? (allmänna råd, läroplan, 

skolverket, skolinsp.) 

Forskning och kunskap 

- Vilken forskning och kunskap finns? Vad säger denna? 

- Vilka erfarenheter finns i verksamheten som kan vara till nytta i 

ärendet? 

Barnets åsikt? 

Hur har åsikterna inhämtats? Medinflytandestegen. 

 

ANALYS 

Frågor som kan analyseras: 

- Vilket och/eller vilka barn berörs? 

- Vilka förslag till lösningar finns i frågan? 

- Vilka problem och/eller intressekonflikter finns i ärendet? 

- Tillgodoses barnets rättigheter enligt artikel 2,3, 6 och 12 samt andra 

aktuella rättigheter? Hur ska barnets åsikter beaktats? 

- Hur påverkas barnet/barnen på kort och lång sikt? 

- Om barnets bästa inte kan tillgodoses, vilka kompenserande åtgärder 

behöver vidtas? 



- Behövs en riskanalys göras? 

Bedömning och förslag till beslut  

Beslut (Ekolek barnomsorg) 

UTVÄRDERING  

Hur och när ska utvärdering ske? 

 

Underskrift:__________________________________________________ 

Ort och datum:________________________________________________ 

 


