
Barnens rättigheter ingens ansvar-
allas ansvar!

Samverkan mellan Ekonomiskt bistånd och individ- och 
familjeomsorgen Eskilstuna kommun



Eskilstuna i ett sammanhang

• En medelstor kommun med 100 000 invånare

• Socioekonomiska utmaningar när det gäller utbildningsnivå, 
arbetslöshet, sociala utmaningar.

• Hög andel barn i barnfattigdom (17.6% enligt Rädda barnens rapport 
2018)

• Socialtjänsten bedrivs i tre olika nämnder/förvaltningar. Ekonomiskt 
bistånd i Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltning, IFO i 
Socialförvaltning (äldreomsorg och socialpsykiatri och LSS i vård-
och omsorgsförvaltning). 



Fallbeskrivning
• Niklas och Ingrid bor tillsammans med sina tre barn Oskar f -99, Elin f -04 och 

Iris f -09. Samtliga familjemedlemmar har varit aktuella hos socialtjänsten, 
barnen utifrån oro från skolan gällande hög frånvaro. Föräldrarna har en 
mångårig beroendeproblematik och Niklas har under ett par perioder bott på 
behandlingshem. Familjens försörjning består främst av försörjningsstöd. Då 
hyran inte blivit inbetald de senaste tre månaderna har hyresvärden beslutat 
om att vräka familjen från bostaden. Familjen har inga tidigare skulder.

• Niklas och Ingrid kallas till möte med socialsekreterare på Försörjningsstöd för 
att prata om situationen. Ingrid kommer till mötet tillsammans med Elin. Under 
mötet berättar de att Niklas utsätter Ingrid och barnen för våld, senast i går 
kväll. Elin visar synliga blåmärken på sina armar och de berättar att Iris är 
hemma från skolan med Niklas då han inte ville att hon skulle lämna hemmet 
idag. Ingrid beskriver att Niklas dricker mycket alkohol och säger att han under 
de senaste månaderna druckit mer än tidigare. Hon berättar att även Oskar 
dricker allt mer alkohol, ofta tillsammans med Niklas. Både Ingrid och Elin 
beskriver situationen i familjen som ohållbar, de är mycket rädda för Niklas och 
Ingrid undrar om det går att få komma till ett skyddat boende. 

BARNET?!



Hur snacket gick

Vem har 
egentligen 

ansvar för de 
barnfamiljer 

som blir 
vräkta? 

Vi får aldrig 
tag på 

varandra
Om dom 

bara gjorde 
som dom 

skulle

VI gör ju som VI 
ska för vi 

anmäler ju 
faktiskt

Det är bara 
vi som ska 
prata med 

barnen

Inte ska man 
prata med barn 

om ekonomi 
heller

Vi har faktiskt 
sekretess

Om vi bara 
utbildar dom 

andra i barnrätt 
så löser sig allt

Vi har alltid 
barnperspektiv 
för vi jobbar ju 

redan med barn

Vi jobbar inte 
med barn. Vi 
träffar ju bara 

vuxna 
missbrukare



Inte bara snack utan en realitet
• Barn faller mellan stolarna
• Barn blir avhysta
• Barn blir inte alltid frågade om våld
• Myndighetspersoner har inte tillit till varandra
• Myndighetspersoner bollar ärenden mellan varandra
• Det saknas rutiner, det finns rutiner men de efterföljs ej…
• Kulturen sitter inte i väggarna utan i personerna…
• Vi gömmer oss bakom sekretessen
• Oklarheter i ledningsstrukturen



Vad har vi gjort i vår samverkan?
2018:
- Inspirationsföreläsning och två workshops mellan handläggare inom 
myndighetsutövningen i ekonomiskt bistånd och individ- och 
familjeomsorgen.

- Dokumentation från workshops underlag till:
2019
- Gemensam förvaltningsövergripande överenskommelse för barnets 

bästa i våra två förvaltningar. 

- Workshop mellan chefer för att säkerställa rutiner och arbetssätt 
utifrån överenskommelsen (kommande)



Vår överenskommelse- detta börjar vi 
med redan idag!

Samtycke till 
kontakt 

Barnrättsperspektiv 
stående punkt på möten

Vi undersöker 
barnets behov 
tillsammans

Kontakt och möten 
vid behov

Tillgänglighet, 
rådgivning

Uppdaterar varandra i 
gemensamma ärenden Tydlig kommunikation-

syfte med mötet



För barnets bästa i socialtjänsten i 
Eskilstuna kommun

Överenskommelse mellan Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun

- Samverkan som förhållningssätt
- Säkra gemensamma rutiner och 

arbetssätt på lednings- och 
medarbetarnivå

- Arbetssätt i ärenden där oenighet 
uppstår

- Gemensam barnkonsekvensanalys 
vid behov

Relaterar bla. till  artikel 2,3,4,6,31



WORKSHOP
Dialog med grannen:

• Barnkonventionen blir lag 2020,  det här arbetet är en del i vår 
förberedelse. Hur har ni gjort? 

• När barnet är aktuell inom flera olika verksamheter, vem gör 
tolkningen av barnets bästa hos Er (olika riktlinjer)?

• Hur kommer barnet till tals (barnets röst) och ges inflytande inom 
både ekonomiskt bistånd och IFO? Hur görs det på bästa sätt för 
barnet när flera verksamheter är aktuella? (artikel 12)



Dokumentation från WS

• Sekretess mellan olika verksamheter försvårar gemensamt 
arbetssätt för barnets bästa.

• Rutiner – vikten av att alla följer rutiner och inte blir avhängigt vissa 
personer för att uppnå effekt.

• Barnen som faller mellan stolarna- De som inte vågar berätta för 
handläggare eller myndighetspersoner- de hamnar i öppen 
verksamhet inom fritidsverksamhet. Därför blir det ännu viktigare 
med nära samverkan och arbeta upp förtroendefulla relationer 
mellan dessa barn/ungdomar och myndigheter som har möjlighet att 
gå in med insatser m.m.



Dokumentation WS forts.
• Exempel på kommun där skola, förskola och socialtjänst haft gemensam 

utbildningsdag i ”signs of safety” -vikten av att det görs bra 
anmälningar- bra underlag för att få rätt insatser för barnen. Skolan är också 
en viktig arena för här ser man ser om det blir bättre för barnen eller inte-
här går det att läsa av om barnen får rätt hjälp eller inte. 

• Exempel på kommun där ekonomiskt bistånd och individ- och familje-
omsorg är inom samma förvaltning men finns ändå behov av utveckling 
kring samverkan.

• Flera vittnar om att deras kommuner är i kartläggning kring 
utbildningsinsatser i Barnkonventionen och vilka behov verksamheter 
har inför att barnkonventionen blir lag. 



Dokumentation WS forts.
• Flera  inväntar stöd från ledningsnivå. 

• Exempel BVC-verksamhet: Vikten av att göra barnen själva delaktiga. 
Jobbar med metoder och material som gör att barn i olika åldrar som 
kommer till BVC är med och bestämmer upplägget på besöket. 

• Örebro kommun på väg att ta fram handlingsplan (kommunövergripande) 
alla förvaltningar ska göra kartläggningar vilka behov av stöd man har från 
central nivå. Därutöver redan pågående arbeten med barnrätt. 

• Generella utmaningar- hur få med hela organisationen

• Framgångsfaktorer- Börja göra! Hitta andra vägar, inte stanna upp och gör 
det man kan redan idag!



Dokumentation WS forts.

• Vikten av att skapa tillit för att få genomslag för arbetssätt hos 
medarbetare- utifrån styrande dokument! 

• Ge medarbetare tid att träffas gränsöverskridande, prata och 
involveras för att få samverkan att fungera! 



www. Menti.com 

• Vilka är de största utmaningarna du ser inom socialtjänsten för att 
säkra barnrättsperspektivet när flera verksamheter är involverade?

• Vad tycker du är de viktigaste lösningarna?

• Vad lovar du dig själv att du ska göra när du återvänder hem till din 
hemkommun?



Menti



Menti



Menti



Menti



Menti



Menti



Menti



Menti



kontakt:

Sofia Eriksson, utvecklare Arbetsmarknads- och 
vuxenutbildningsförvaltningen: 
sofia.eriksson11@eskilstuna.se

Karolina Giljam, processutvecklare barn och unga 
Socialförvaltningen: karolina.gilljam@eskilstuna.se

mailto:sofia.eriksson11@eskilstuna.se
mailto:karolina.gilljam@eskilstuna.se
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