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MISSIV

Yttrande	gällande	Krögaralliansens	nya	ansökan	om	bidrag	för	
Sommarfestival

Sammanfattning	av	ärendet

Krögaralliansen	i	Sala	ekonomiska	förening	har	inkommit	med	en	ansökan	om	stöd	för	
evenemanget	”Sommarfestival”	mellan	den	23	tom	26	juli	och	vid	beslut	i	Kultur- och	
Fritidsnämndens	sammanträde	2020-03-13	beviljades	Krögaralliansen	i	Sala	ekonomiska	
förening	max	125.000	kr	för	artistkostnader	dagtid	under	förutsättning	att	evenemanget	
genomförs	samt	efter	inkommen	ekonomisk	redovisning.	

Efter	folkhälsomyndigheternas	rekommendationer	gällande	förebygga	smittspridning	i	
samhället	har	förutsättningarna	ändrats	pga	Corona	viruset	(covid	-19).	Tidigare	var	målet	
att	arrangera	en	festival	på	Stora	Torget	med	större	artister	och	avgiftsbelagda	inträden	
kvällstid.	Det	är	nu	inte	genomförbart	då	samlingar	på	över	50	personer	inte	är	tillåtet.	

För	att	anpassa	sig	till	rådande	omständigheter	har	Krögarallansen	inspirerats	av	ett	
koncept	som	genomförts	i	Västerås	och	Örebro	som	kallas	Live	at	heart.	Det	innebär	bl	a	
att	sprida	ut	aktiviteter	över	hela	stan	och	använda	sig	av	befintliga	spelplatser	i	form	av	
restauranger	och	andra	lokaler.	

Krögaralliansen	i	Sala	ekonomiska	förening	har	därför	inkommit	med	en	reviderad	plan	
och	en	ny	budget.	Den	nya	förändrade	planen	innebär	dock	samma	tidsperiod	för	
evenemanget.	

Möjliga	spelplatser	är	bla	Stora	torget, Måns	Ols,	 uteserveringen	Mat	och	prat,	
Järnvägsstationens	uteplats,	paviljongen	i	Stadspark,	Täljstenen,	centrum	biografen,	
Folkets	park	samt	Folkets	hus.	Ingen	större	scen	kommer	dock	finnas	på	Stora	Torget.

Det	sökta	bidraget	är	125.000	kr	och	föreslås	ett	beviljande	på	40.000	kr.

Förslag	till	beslut

att	bevilja	Krögaralliansen	i	Sala	ekonomiska	förening	max	40.000	kr för	Sommarfestival	
för	aktiviteter	dagtid	för	barn	och	unga	under	förutsättning	att	evenemanget	genomförs	
samt	efter	inkommen	ekonomisk	redovisning.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Yttrande	gällande	Krögaralliansens	nya	ansökan	om	bidrag	för	
Sommarfestival

Sammanfattning	av	ärendet

Kultur- och	fritidsnämnden	har	vid	sammanträde	2020-03-13	beviljat	Krögaralliansen	i	

Sala	ekonomiska	förening	125.000	kr	i	bidrag	för	Sommarfestival	mellan	den	23	tom	26	

juli.	Efter	folkhälsomyndigheternas	rekommendationer	anpassar	Krögaralliansen	i	Sala	

ekonomiska	förening	festivalen och	inkommit	med	en	reviderad	plan	och	en	ny	budget.	

Den	nya	förändrade	planen	innebär	dock	samma	tidsperiod	för	evenemanget.	

Det	sökta	bidraget	är	125.000	kr	av	en	total	budget	på	276.000	kr och	föreslås	ett	
beviljande	på	40.000	kr.

Förslag	till	beslut

att bevilja	Krögaralliansen	i	Sala	ekonomiska	förening	max	40.000	kr för	Sommarfestival	

för	aktiviteter dagtid	för	barn	och	unga	under	förutsättning	att	evenemanget	genomförs	

samt	efter	inkommen	ekonomisk	redovisning.

Petra	Jablonski
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Aktivitet Aktör Plats Målgrupp Tid Uppskattad kostnad för festivalen

Tivoli Peterpan Fredstorget Barn och föräldrar Dagtid och kvällstid 0

Eldshow Firebrand/trix Rådmansgatan, Stadsparken Barn,vuxna, ungdomar Kvällstid 2000-8000

Trolleri Martin magic och Olle Trollkarl Gallerian, Stora torget, gågator. Barn och ungdomar Dagtid 5000-7000

Ponnytidning Sorf eller Heby ryttarförening Stadsparken och Stora torget Barn Dagtid 0-2500

Häst och vagn Häst och grönsaksbonden Stationen ned till torget upp till stadsparken Barn och föräldrar även pensionärer Dagtid tidig kväll 6000

Pyssel i parken Petra Boren Stadsparken alternativt Täljstnen Barn Dagtid 7500

Klappa alpacka Norrängens Alpacka Stadsparken eller Måns ols Barn och vuxna Dagtid 5000-10000

Ansiktsmålning Ansiktsmålare Stora torget eller stadsparken Barn och ungdomar Dagtid 2500

IdrottsturneringarFöreningar Måns ols Barn och ungdomar Dagtid 5000

Trubadurer Krögaralliansen uteserveringar, täljstenen, stora torget. Vuxna och ungdomar Dagtid/kvällstid40000-80000

Teatersport camelonterna Stora torget eller uteservering Vuxna och ungdomar Dagtid/kvällstid 15000

Barnteater Krögaralliansen Täljstenen Barn Dagtid 15000

Utomhusbio Krögaralliansen Stadsparken, Måns ols eller stationsparkeringen Vuxna och ungdomar Kvällstid 35000

Matförsäljning Världens mat Järnvägsstationen Vuxna barn och ungdomar Dagtid/kvällstid 0

låg/hög 138000-193500



Uppskattad kostnad för festivalen
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CHECKLISTA

Checklista	för	landsbygdssäkring	av	beslut.

YTTRANDE	GÄLLANDE	KRÖGARALLIANSENS	NYA	ANSÖKAN	OM	BIDRAG	FÖR
SOMMARFESTIVAL

Bedömer	ni	att	beslutet	kommer	innebära	särskilda	konsekvenser	för	landsbygden,	

nu	eller	i	framtiden?

JA	 NEJ	

Vid	JA – hur	bedömer	ni	att	beslutet	påverkar:

1. att	det	blir	lättare	eller	svårare	att	bo	på	landsbygden?	

I	så	fall,	på	vilket	sätt?	

Skriv	här...

2. att	det	skapas	fler	eller	färre	jobb	på	landsbygden?	

I	så	fall,	på	vilket	sätt?

Skriv	här...

3. att	det	ökar	eller	minskar	tillgången	till	god	service	på	landsbygden?	

I	så	fall,	på	vilket	sätt?

Skriv	här...
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CHECKLISTA

Checklista	avseende	FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter

YTTRANDE	GÄLLANDE	KRÖGARALLIANSENS	NYA	ANSÖKAN	OM	BIDRAG	FÖR
SOMMARFESTIVAL

Kommer	beslutet	att	beröra	barn	och	ungdomar,	nu	eller	i	framtiden?

På	vilket	sätt?	/	Varför	inte?

Nej.

Vid	JA ska	denna	barnkonsekvensanalys	fyllas	i

1. Innebär	beslutet	att	barns	och	ungdomars	bästa	sätts	i	

främsta	rummet?	

Ja	-På	vilket	sätt?	/	Nej	-Varför	inte?

JA	 NEJ	

Skriv	här...

2. Är	beslutet	belyst	ur	barnets	perspektiv?

Ja	-På	vilket	sätt?	/	Nej	-Varför	inte?

JA	 NEJ	

Skriv	här...

3. Innebär	beslutet	att	barnets	rätt	till	likvärdiga	villkor	

beaktas	med	tanke	på	bland	annat	kön,	etniskt	ursprung,	

hälsa,	funktionshinder,	tro	eller	social	ställning?

Ja	-På	vilket	sätt?	/	Nej	-Varför	inte?

JA	 NEJ	

Skriv	här...

4. Har	barn	och	ungdomar	fått	uttrycka	sin	mening?	

Ja	-På	vilket	sätt?	/	Nej	-Varför	inte?

JA	 NEJ	

Skriv	här...

Övrigt	som	bör	tas	hänsyn	till

Skriv	här...
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Anvisningar	för	Barnchecklistan
Barnchecklistan	används	för	att	klargöra	vilka	beslut	som	kan	beröra	barn	och	ungdomar	

och	därför	behöver	få	en	särskild	barnkonsekvensanalys.	

Barnkonventionen	tar	upp	barnets	situation	ur	många	synvinklar	och	ska	naturligtvis	

främja	helhetssynen	på	barnen.	Enligt	FN	är	alla	under	18	år	att	betrakta	som	barn.

Barnets	bästa	i	främsta	rummet	(artikel	3,	4	och	6)
Beaktas	barnets	rättigheter,	främst	rätten	till	trygghet	och	rätten	till	liv	och	utveckling,	i	
beslutsfattandet?

Har	en	sammanvägning	gjorts	av	olika	intressen?

FN:s	barnkommitté	har	uttalat	att	principen	om	barnets	bästa	alltid	ska	beaktas	och	väga	

mycket	tungt.	Det	kan	dock	finnas	situationer	då	andra	intressen	kan	väga	tyngre,	t.ex.	

samhällsekonomiska	eller	säkerhetspolitiska.

principen	om	barnets	bästa	ska	ges	absolut	prioritet	när	det	gäller	adoption	och	rätt	till	

skydd	mot	missförhållanden	och	övergrepp.

beslutsfattare	ska	enligt barnkonventionen	anstränga	sig	till	det	yttersta	av	tillgängliga	

resurser	för	att	tillgodose	barnets	bästa,	detta	innebär	t.ex.	att	när	ett	enskilt	barns	bästa	

eller	en	grupp	barns	bästa	måste	ge	vika	för	andra	intressen	bör	kompenserande	åtgärder	

övervägas.

till	prioriterade	rättigheter	hör	utveckling/utbildning

Beslutet	belyst	ur	barnets	perspektiv
Vilka	konsekvenser	har	beslutet	för	barnet/barnen	och	hur	kan	barn	själva	tänkas	värdera	

beslutet?

Barns	och	ungdomars	rätt	till	likvärdiga	villkor	(artikel	2)
Diskrimineras	barnet	eller	dess	föräldrar	p.g.a.	kön,	etniska	ursprung,	funktionshinder,	

tro,	ställning	etc.?

Har	hänsyn	tagits	till	barns	särskilda	behov	på	grund	av	psykiskt/fysiskt	funktionshinder?	

(artikel	23)

all	olikhet	behöver	inte	innebära	diskriminering,	det	avgörande	är	om	de	kriterier	som	

ligger	till	grund	för	olik	behandling	är	rimliga	och	objektiva

barn	får	inte	diskrimineras	i	förhållande	till	vuxna	och	inte	i	förhållande	till	andra	grupper	

av	barn.

ojämlikheten	i	hälsa	vad	gäller	pojkar/flickor,	socioekonomisk	och	etnisk	tillhörighet	ökar	

bland	barn	och	ungdomar	och	detta	måste	hejdas

Överväg	effekterna	vad	gäller	fysisk	hälsa,	psykisk	hälsa,	social	hälsa	(artikel	24).	Var	

särskilt	uppmärksam	på	följande:
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allergier	drabbar	många	barn	och	ökar,	idag	är	ca	40	procent	av	alla	barn	och	ungdomar	

drabbade

skador	(olycksfall,	självmord)	- orsakar	den	högsta	dödligheten	bland	barn

självförtroende

droger	och	tobak	- tobak	ökar	bland	flickor,	viss	tendens	att	också	drogbruket	ökar

Barns	och	ungdomars	rätt	att	uttrycka	sin	mening	- (artikel	12)
Barnets	rätt	att	komma	till	tals	måste	ytterst	vara	underställt	principen	om	barnets	bästa,	

bedömningen	om	vad	som	kan	ses	vara	ett	barns	eller	en	grupp	barns	bästa	i	en	viss	

situation	ska	alltid	göras	av	de	vuxna	som	har	ansvaret	för	besluten.

FN-kommittén	framhåller	att	det	är	särskilt	viktigt	att	barn	får	delta	i	beslutsfattande	på	

den	lokala	nivån.

ange	här	på	vilket	sätt	ungdomars	röst	har	inhämtats,	t	ex	enkät	i	en	skolklass,	remiss	till	

ungdomsrådet,	samråd	med	ungdomsorganisationer	osv.

i	fall	där	beslut	berör	barn	på	ett	personligt	plan	– har	barnet	fått	säga	sin	mening?
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 MISSIV 

Yttrande gällande Krögaralliansens nya ansökan om bidrag för 
Sommarfestival 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Krögaralliansen i Sala ekonomiska förening har inkommit med en ansökan om stöd för 
evenemanget ”Sommarfestival” mellan den 23 tom 26 juli och vid beslut i Kultur- och 
Fritidsnämndens sammanträde 2020-03-13 beviljades Krögaralliansen i Sala ekonomiska 
förening max 125.000 kr för artistkostnader dagtid under förutsättning att evenemanget 
genomförs samt efter inkommen ekonomisk redovisning.  
 
Efter folkhälsomyndigheternas rekommendationer gällande förebygga smittspridning i 
samhället har förutsättningarna ändrats pga Corona viruset (covid -19). Tidigare var målet 
att arrangera en festival på Stora Torget med större artister och avgiftsbelagda inträden 
kvällstid. Det är nu inte genomförbart då samlingar på över 50 personer inte är tillåtet.  
 
För att anpassa sig till rådande omständigheter har Krögarallansen inspirerats av ett 
koncept som genomförts i Västerås och Örebro som kallas Live at heart. Det innebär bl a 
att sprida ut aktiviteter över hela stan och använda sig av befintliga spelplatser i form av 
restauranger och andra lokaler.  
 
Krögaralliansen i Sala ekonomiska förening har därför inkommit med en reviderad plan 
och en ny budget. Den nya förändrade planen innebär dock samma tidsperiod för 
evenemanget.  
 
Möjliga spelplatser är bla Stora torget, Måns Ols,  uteserveringen Mat och prat, 
Järnvägsstationens uteplats, paviljongen i Stadspark, Täljstenen, centrum biografen, 
Folkets park samt Folkets hus. Ingen större scen kommer dock finnas på Stora Torget. 

 
Det sökta bidraget är 125.000 kr och föreslås ett beviljande på 40.000 kr. 
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Förslag till beslut 
 
att bevilja Krögaralliansen i Sala ekonomiska förening max 40.000 kr för Sommarfestival 
för artister dagtid under förutsättning att evenemanget genomförs samt efter inkommen 
ekonomisk redovisning. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

Yttrande gällande Krögaralliansens nya ansökan om bidrag för 
Sommarfestival 
 

Sammanfattning av ärendet 
 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2020-03-13 beviljat Krögaralliansen i 

Sala ekonomiska förening 125.000 kr i bidrag för Sommarfestival mellan den 23 tom 26 

juli. Efter folkhälsomyndigheternas rekommendationer anpassar Krögaralliansen i Sala 

ekonomiska förening festivalen och inkommit med en reviderad plan och en ny budget. 

Den nya förändrade planen innebär dock samma tidsperiod för evenemanget.  

Det sökta bidraget är 125.000 kr av en total budget på 276.000 kr och föreslås ett 
beviljande på 40.000 kr. 
 

Förslag till beslut 
 

att bevilja Krögaralliansen i Sala ekonomiska förening max 40.000 kr för Sommarfestival 

för artister dagtid under förutsättning att evenemanget genomförs samt efter inkommen 

ekonomisk redovisning. 

 

Petra Jablonski 

Kulturutvecklare 
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Bilaga: 

  
 

  



Sommarfestival i Sala 
Med anledning av den rådande Corona epidemin så har vi länge från Krögaralliansens sida övervägt 

att ställa in Sommarfestivalens aktivitet. Vi har istället valt att anpassa oss. 

Tidigare hade målet varit att arrangera en större festival på torget med större artister och 

avgiftsbelagda inträden. Detta går ej att genomföra då planeringen inför det skulle medföra en stor 

risk att det inte går att tillåta större folksamlingar än 50 personer.  

 

Anpassningen vi kommer genomföra är att inspireras av ett koncept man genomfört i Västerås och 

Örebro som kallas Live at heart.  

I kort så innebär det att man använder befintliga spelplatser i form av restauranger och andra lokaler 

där man kan genomföra framträdanden och sedan lägger ett gemensamt spelschema för hela Sala.  

Vi anser att vi kommer kunna skapa en bättre rotation på folk och undvika större folkmassor då varje 

restaurang själva ombesörjer att trängsel och smittrisk inte sker. Således kan vi genomföra 

evenemanget med visa justeringar.  

 

Den huvudsakliga skillnaden kommer bli att ingen större scen kommer finnas vid Stora torget utan vi 

kommer sprida ut aktiviteter över hela stan.  

Samtliga aktiviteter som omnämndes i ursprungliga ansökan kommer dock försöka att genomföras.  

 

 

 

Krögaralliansens Ek. Förening.   



Sommarfestivalen 2020 Kostnader dagtid

Artister 40000

Scen/lokal 20000

Vakter/polis 0

Toaletter tält staket** 12000

El, Ljudmätningar** 0

Marknadsföring** 20000

STIM Hos spelstället

Volentärer 3000

Hemsida artistbokning 10000

Aktiviteter Dagtid 20000

125000



Ärendenummer: #598 | Inskickat av: NIKLAS HELLSTRAND (signerad) | Datum: 2020-02-19 15:33 Sida  av 1 4

 Datum
2020-07-23

Arrangemangsbidrag - Ansökan
Ärendenummer: #598 | Inskickat av: NIKLAS HELLSTRAND (signerad) | 2020-02-19 15:33

1. Arrangemang

Ansökan gäller

Kulturarrangemang

Vilken är målgruppen?

Barn och unga (t.o.m. 20 år)

Datum för arrangemanget

Vilka är det som genomför arrangemanget?

Krögaralliansen i Sala Ek. För

Beskriv arrangemanget/vad ni vill göra

Sommarfestival med musik, mat och familjeaktiviteter dagtid.

Var ska arrangemanget äga rum?

Sala centrum Stora Torget och Fredstorget. Parkeringen vid Sala stadshotell och Gallerian
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525000Summering

Hur ska arrangemanget marknadsföras?

I all utåtriktad marknadsföring (sociala medier/annonser/affischer etc.) ska medtas "med stöd av
Sala kommun" efter att arrangören fått beviljat stöd.

Sociala medier, Radio, Tryckt media, Festivalbilaga.

Beskriv ev. medarrangörer

Studieförbund, Handelskraft Sala, Näringslivet, Idrottsföreningar, Kulturföreningar,

2. Ekonomi

Kostnader

Ange kostnader. Det kan t.ex. vara utgifter för artister, lokalhyra eller liknande. Finns inte några
kostnader skriv 0.

Beskrivning Summa

Artister 250000

Scen 100000

Vakter 30000

Toaletter,tält,stakett 45000

Marknadsföring 30000

Hemsida 10000

Festivalbilaga 30000

El samt ljudmätning 25000

Volentärutbildning 5000
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 Plusgiro/bankgiro
765-9584

 Organisationens namn
Krögaralliansen i sala Ek. För

 Summa
215000

 Summa
-40000,00

565000Summering

Intäkter

Ange intäkter. Det kan t.ex. vara intäkter i form av bidrag från andra håll, biljettförsäljning, etc.
Finns inte några intäkter skriv 0.

Beskrivning Summa

Bidrag 215000

Sponsring 50000

Biljetter 220000

Tivoli 30000

Hyra övrigt 20000

Festivalbilaga 30000

   

Summering kostnader och intäkter

Totalsumma som arrangemanget ansöker om

3. Kontaktuppgifter

Organisation
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 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress
niklashellstrand@gmail.com

 Postnummer och ort
73338 Sala

 Adress
FREDSGATAN 35 B LGH 1101

 För- och efternamn
NIKLAS HELLSTRAND

Kontaktperson i detta ärende

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration,
handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på 
.sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

Jag förstår.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

NIKLAS HELLSTRANDNamn: 
198512056915Person ID: 

2020-02-19 15:33Datum: 
3DCF05DBE27FD87E47016BEA48A9F7F698B81344Signerad checksumma: 
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CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

YTTRANDE GÄLLANDE KRÖGARALLIANSENS NYA ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR 
SOMMARFESTIVAL 
 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, 

nu eller i framtiden? 

JA  NEJ   

 

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt?  

 Skriv här... 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 

YTTRANDE GÄLLANDE KRÖGARALLIANSENS NYA ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR 
SOMMARFESTIVAL 
 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Nej. 

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 

främsta rummet?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, 

hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

 Övrigt som bör tas hänsyn till   

 Skriv här...   
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Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar 

och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.  

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis 

främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i 
beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga 

mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. 

samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till 

skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 

resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa 

eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder 

övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera 

beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, 

tro, ställning etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? 

(artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som 

ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper 

av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar 

bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var 

särskilt uppmärksam på följande: 
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allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar 

drabbade 

skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, 

bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss 

situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på 

den lokala nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till 

ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening? 
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