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                Studiens övergripande syfte 

• Hur förstås och hanteras barns situation och 
perspektiv inom ett försörjningsstödsarbete?  

 

• Vilka möjligheter och utmaningar det finns i att 
använda ett så kallat barnperspektiv i ett 
sådant arbete? 

 



               Metod och urval  

    
Fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare, 
hembesökare och personal med gruppledarfunktion i 
försörjningsstödsenheter.  

 

25 personer hittills intervjuade mot bakgrund av 
kommunernas medverkan i Knut –projektet.  

 



 
Varför är det viktigt att arbeta med barns 
perspektiv i ett försörjningsstödsarbete?  
 

     

 

• Barns skäliga levnadsnivå ska säkerställas. Det står i lagen. 

 

• Barn är en del av familjen. 

 

• Barns situation blir synliggjorda för föräldrarna.  

 



 
                       En outtalad regel  
 

     

 

  En norm om att inte träffa barnen, vilken i grunden 
kan tolkas som att socialtjänsten ska skydda barn 
från föräldrars ekonomiska utsatthet. 



Förutsättningar  
 

                           
 

Arbetslinjen ligger till grund för bedömningar och beslut.  

 

Socialtjänstens ansvar ska sättas i relation till föräldrars 
försörjningsansvar.   

 

Socialtjänsten ska både lägga tillbaka och stötta 
föräldraansvaret.  

 

Barnen synliggörs genom utredningarna.  

 

 

 



                              

 
• Att fokusera barns faktiska livsvillkor och om barnet har 

det bra med föräldrarna.  

 

• Att uppmärksamma om det finns något som kommer 
fram i utredningen som väcker oro om barnens 
situation.  

 

 

 



 

Barn beaktas även om inget ekonomiskt bistånd 
beviljas .     
 

 

Hänvisning  

 

Orosanmälan  

 

 



             I vilka fall beaktas barn särskilt?  

 

När barns situation nödprövas 

 

Generösare bedömningar i så kallade tunga 
fall 

 

 



                    Inramning av yrkesrollen  

Ha is i magen och utreda. 

 

Man ska inte utreda mer än nödvändigt. 

  

Vi måste avgränsa oss, vår roll är ju den ekonomiska 
biten.  

 

Är det ekonomiskt bistånd som alltid är lösningen ? 

 

 



                                  

                                 Handlingsutrymme  
                   i en nära och vidare kontext  
                    

 
• Vi kan ju inte påverka alltid såhär jättemycket tycker jag. Vi 

har lite begränsat, riksnormen, det är ju där vi hänvisar till 
oftast.(soc.sekr). 
 

• Vi hör ju vad föräldrarna säger. Det är det enda vi vet. Vi vet 
ju ingenting annat.(gruppledare). 
 

• Barn är en tung aspekt men samtidigt spelar de inte så stor 
roll när det kommer till bedömning och beslut. Då bedömer 
man utifrån det föräldrarna har gjort. Om de har gjort allt de 
kan.  (soc sekr).    

 
 



                                  

                               Vad kan utvecklas? 
                    

• Möjligheter till tätare samarbete och mer utbyte av information mellan f- 
stöd och barnhandläggare för mer precisa bedömningar.  

 

• Möjligheter att följa upp barnens situation, då den utredning man ”går 
på” kan vara skriven för länge sedan.  

 

• Nu mest fokus på yngre barn.  

 

• Hur ska barnperspektivet tillämpas  i avslagsärenden förutom att barnen 
kan nödprövas?  

 

• När och på vilket sätt ska barnperspektivet gå före arbetslinjen?  

 

 

 

 



                                  
                                                   

 

                                                     Tack för mig  

 

eva-marie.akerlund@fou-sodertorn.se  

 

Vår nya hemsida når man genom:  

 

www.fou-sodertorn.se  
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