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Abstract

The main purpose of this essay was to study how the social service committee and a special

management at social service has implemented the UN Convention on the Rights of the child,

and particularly children’s perspective in the law of the Swedish Social Service. I have

particularly concentrated on; how politicians and civil servants of social service describe the

content in the UN Convention on the Rights of the child and how the social service can meet

with the demands; how the staff has been trained in this matter and how this can be

supervised.

The study was based on five qualitative interviews conducted with two politicians and three

civil servants of social service. My conclusion of the study is that lack of resources in social

service limits the possibilities for the social worker to understand “the best interest of the

child” according to the UN Convention on the Rights of the child. There is even ideological

management insufficiency from the politicians who are responsible for the implementation of

the law.
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Förord

Först och främst vill jag tacka de intervjupersoner som ställt upp och gett mig del av sin tid

med stort intresse och engagemang. Därefter vill jag tacka min handledare Bodil Rasmusson

för sitt tålmodiga väntande och sin omedelbara beredskap att ge sig i kast med mitt material

när hon äntligen fick det i sin hand. Min arbetsledare och alla mina kollegor ska ha tack för

allt ert tjat; ”om jag inte är färdig snart”. Utan er hade det kunnat ta hur lång tid som helst. Till

sist vill jag tacka min vän Nina och mina barn Emma och Richard för all hjälp och för

tålmodigt stöd när jag tjurigt suttit bakom tangentbordet och varit oförmögen att engagera mig

i något annat än förståelsen av barnets bästa.
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Inledning

Att definiera makt är svårt. Dock är makt något som en socialsekreterare som arbetar i en

socialförvaltning måste lära sig att hantera. Socialsekreteraren arbetar med främst

socialtjänstlagen som utgångspunkt. Makt skulle kunna definieras som ett mått på beroende-

oberoende och med den definitionen hamnar barnen i en speciell position då de är i stort

beroende av sin närmaste omgivning, i alla fall från det att de föds och en bit upp i

barndomen.

Barnkonventionen är i många avseenden ett intressant dokument och ett projekt att

internationellt skapa en plattform där bilden av barns behov och rättigheter formuleras. I

svensk lag förstärktes barnperspektivet som en följd av att Sverige ratificerade

barnkonventionen 1990. Mitt intresse har varit att undersöka hur den förstärkningen

implementerades eller kanske man kan uttrycka implementeras i organisationen (då det

troligen är en ständig process att tolka lagar och lagtexter och knappast något som görs vid ett

enstaka tillfälle). Min undran är vad förvaltningens ledning och socialnämnden har gjort för

att stödja den enskilde socialsekreteraren då hon måste kunna svara mot lagens intentioner.

För mig handlar det om demokrati eller som jag också kan välja att uttrycka det,

maktfördelning, där så många människor som möjligt får så goda valmöjligheter som möjligt.

Det är min åsikt att barnen står underst i makthierarkin. Därför anser jag att barnkonventionen

är ett viktig dokument och inte minst intressant att undersöka om det är möjligt att förverkliga

i socialförvaltningen som organisation. Det är ett faktum att socialnämnden och ledningen för

socialförvaltningen har ett stort ansvar för att barnperspektivet förverkligas i organisationen.

Syfte och frågeställningar

Mitt syfte är att undersöka hur socialnämnden samt ledningsgruppen på en socialförvaltning i

en mellanstor kommun har implementerat barnkonventionen och särskilt förstärkningen av

barnperspektivet i socialtjänstlagen. Mina frågor är följande:
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• Hur beskriver politiker och enhetschefer innebörden i barnkonventionen och vilket

krav ställer det på förvaltningen utifrån barnets bästa och barnets rätt § § 1, 9 i

socialtjänstlagen? 1

• Vilken utbildning har politikerna och ledningsgruppen erbjudit övrig personal i

förvaltningen utifrån barnkonventionen och förstärkningen av barnperspektivet i

socialtjänstlagen?

• På vilket sätt sker styrning och kontroll så att förstärkningen av barnperspektivet

efterlevs i varje beslut?

Teoretiska utgångspunkter

Kan man tänka sig att det är möjligt att förstå vad som är barnets bästa då det förutsätter att

förstå barns behov? Vad är barns behov? Fördelen med en mångtydig tolkning av dessa

begrepp är dess flexibilitet och möjlighet att verkligen möta barns behov. Med det menar jag

att se det enskilda barnet i sitt sammanhang såsom i sin familj, i sitt samhälle där det finns

värderingar, ställningstagande och olika välfärdsambitioner. Dock vet vi hur svårt det kan

vara med alltför abstrakta, icke konkreta beskrivningar, det blir besvärligt att tolka vad som

gäller.

Som en konsekvens av att Sverige ratificerade barnkonventionen förstärktes barnperspektivet

i socialtjänstlagen den 1 januari 1998 (bilaga 1). Beaktandet av barnets bästa skrevs in i

portalparagrafen SoL § 1, vilket innebär att hänsyn ska tas till vad barnets bästa kräver när

åtgärder rör barn. Det infördes också en bestämmelse i SoL § 9 om barnets rätt att komma till

tals vid alla åtgärder som rör dem. Det är dessa två begrepp barnets bästa samt barnets rätt

som jag i denna uppsats försökt förstå och fokuserat på.

Hur ska man då kunna förstå barnets bästa och barnets rätt?

Den bärande principen i FN:s konventionen om barnets rättigheter beskrivs i artikel 3:

”barnets bästa skall komma i främsta rummet” när det gäller alla åtgärder som rör barn. Det

finns två grundläggande tankar som principen kan härledas ur: dels att barn har fullt och lika

människovärde, och dels att barn är sårbara och behöver skydd för att kunna åtnjuta sitt fulla

människovärde. Med det menas att barnets bästa ska ses som en etisk grundregel för

                                                
1 Mina paragrafhänvisningar gällde innan den senaste förändringen av socialtjänstlagen som trädde i kraft januari

2002. Materialinsamling och intervjuerna i denna uppsats är gjorda hösten 2001.
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samhället som helhet. ”Barnperspektivet måste komma med i beslutsfattandet” (SOU

1997:116, sid 7).

Barnets bästa finns i lagstiftningen i Föräldrabalken, Namnlagen, Utlänningslagen samt i

Socialtjänstlagen (Barnombudsmannen, 2001, s 69). Barnkonventionens kraft består i att det

finns en politisk vilja att debattera och beakta barnens position i samhället tillsammans med

barn. Detta måste ske både på nationell, regional och lokal nivå. Barnkonventionens betydelse

underströks i regeringsförklaringen 1998 genom statsminister Göran Persson uttalande:

Barnkonventionen skall efterlevas och alla relevanta politiska beslut skall analyseras utifrån hur de

påverkar barnens situation (Barnombudsmannen 2001, s 22).

Det som jag valt att fokusera på utgår från socialtjänstlagens barnets bästa § 1 samt barnets

rätt § 9. Av den anledningen ger vi oss av från barnkonventionens spår och försöker få en

blick över hur socialförvaltningen som organisation ser ut.

Socialförvaltningen som organisation

En stor del av den verksamhet som olika kommuner genomför gör de på delegation från

staten, och de har ansvaret för implementeringen av centralt fattade beslut. Den kommunala

socialförvaltningen har att tillämpa den av riksdagen beslutade socialtjänstlagen. I de

kommunala socialnämnderna beslutar ofta politiker direkt i handläggningen av enskilda

ärenden av särskilt känslig natur exempelvis omhändertagande av barn. Gränsen mellan

politik och administration försvinner. I stor utsträckning har den ökade professionaliseringen

av den kommunala förvaltningen gjort politikermodellen mindre vanlig på den kommunala

nivån- ofta är ärendemängden så stor att politikerna fått delegera besluten till tjänstemän som

arbetar under riktlinjer (generella regler) som de kommunala politikerna beslutat (Rothstein

1997, s 80).

Implementeringsproblem

Anders Sannerstedt (1997) har skrivit en artikel om implementeringsproblematiken, det vill

säga att politiska tagna beslut inte genomförs så som beslutsfattarna avsett. I artikeln nämner

han en bok som berättar om politiska intentioner som inte blivit förverkligade trots att både

beslut, medel och vilja funnits. ”När stora projekt med många aktörer involverade skall

genomföras, är det många beslut som skall fattas för att projektet skall realiseras. Därför är

riskerna stora att något går snett” (Sannerstedt 1997, s 18). Det är ett välkänt problem att
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politiska beslut inte blir genomförda såsom beslutsfattarna avsett. Sannerstedt refererar till

statsvetarna Wildavsky och Pressman 1973 som betonade att politik och förvaltning är två

företeelser som inte ska ses som åtskilda från varandra, vilket han anser var banbrytande. De

framhävde det politiska i förvaltningens verksamhet och uttryckte vad ingen tidigare vågat

uttrycka nämligen att det egentligen är ”häpnadsväckande att federala program

överhuvudtaget fungerar” (Sannerstedt 1997, s 19). Demokrati innebär att medborgarna, eller

deras valda företrädare, under fri åsiktsbildning fattar de grundläggande politiska besluten och

då majoritetsregeln gäller.

När Sannerstedt talar om implementering beskriver han samtidigt de olika rollerna som

politiker och tjänstemän har. Politikerna har beslutsfattarrollen och tjänstemännen

verkställarrollen. Denna utgångspunkt hämtar Sannerstedt från den klassiska

styrningsmodellen och han hänvisar till Lundquist (Sannerstedt 1997, s 20). Teorin är inte

exakt beskrivning av verkligheten då samma aktör i vissa sammanhang kan ses som

beslutsfattare och i andra som verkställare och Sannerstedt tar socialnämnden i en svensk

kommun som exempel. Han menar vidare att det då är bättre att tala om tillämpning eller

genomförande. ”Relationerna mellan beslutsfattare och verkställare kan beskrivas i termerna

styrning och kontroll” (Sannerstedt 1997, s 20). Styrningen kan ta sig olika former såsom

direkt styrning, då talar beslutsfattaren om för verkställaren vad denne ska göra och det kan

vara mer eller mindre detaljerat. Indirekt styrning är tilldelandet av resurser från beslutsfattare

till tillämpare eller beslut om hur organisationen ska se ut och vilka som ska arbeta i den.

Beslutsfattarna kan dessutom tillkännage sin uppfattning i hur beslut bör tolkas eller

genomföras och då talar Sannerstedt om en informell styrning. I efterhand kompletterar

beslutsfattaren med att kontrollera verkställaren hur de politiska besluten genomförts. Den

kan ske rutinmässigt men den kan också startas av beslutsfattaren, av tillämparen, av särskilda

kontrollsubjekt eller av medborgaren via exempelvis besvärssystem. När det visar sig att en

styrning inte har följts kan beslutsfattaren ändra styrningen och det kallar Sannerstedt

återstyrning (Sannerstedt 1997).

När politiska beslut inte genomförs så som beslutsfattarna avsett uppstår ett teoretiskt problem

i hur detta fenomen ska förklaras. Dels kan man då fokusera på beslutsfattaren och dennes

handlingsmöjligheter men det är också möjligt att rikta uppmärksamheten mot tillämparen.

Lennart Lundquist beskriver tre nödvändiga villkor för att tillämparen ska kunna följa de
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politiskt tagna beslutet som att tillämparen skall förstå beslutet, tillämparen skall kunna

genomföra beslutet och tillämparen ska vilja genomföra beslutet (Sannerstedt 1997).

Det första villkoret (”förstår”) innebär att den direkta styrningen skall vara entydig. Det andra villkoret (”kan”)

innebär att tillämparen har de resurser ifråga om lokaler, utrustning, teknik, personal, pengar och tid som krävs

för att kunna genomföra beslutet. /…/ Tanken är, att om tillämparen förstår beslutet och beslutsintentionerna,

och om tillämparen förfogar över tillräckliga resurser i olika avseende, så kommer beslutet att genomföras som

avsett – förutsatt att tillämparen också vill göra det, alltså att det tredje villkoret (”vill”) är uppfyllt (Sannerstedt

1997, s 29).

Metod

Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer. Steinar Kvale skriver: /…/”att använda sig av

intervjun som forskningsmetod är inget mystiskt: en intervju är ett samtal som har en struktur

och ett syfte” (Kvale 2001, s 13). Mitt syfte var att undersöka hur socialnämnden och

ledningsgruppen för socialförvaltningen i en kommun har implementerat barnkonventionen

och särskilt förstärkningen av barnperspektivet i socialtjänstlagen. Denna lag togs i bruk 1998

efter att Sverige ratificerat barnkonventionen 1990.

Den ursprungliga latinska innebörden av konversation är: ”vandra tillsammans med”. På det

sättet vill jag förklara hur och varför jag valt kvalitativ intervjumetod i mitt sökande efter

större förståelse. Kvale beskriver i en metafor att intervjuaren kan uppfattas som en resenär på

väg mot en berättelse som ska förtäljas vid hemkomsten. Resenären kan välja att via en

metod2 utforska och använda samtalet för att få intervjupersonerna att berätta historier om

sina livsvärldar (Kvale 2001, s 12).

De möjliga innebörderna av de ursprungliga berättelserna skiljs ut och utvecklas genom resenärens

tolkningar; berättelserna formas om till nya berättelser som övertygar genom sin estetiska form och får

giltighet genom sin inverkan på lyssnarna (Kvale 2001, s 12).

Efter att mina intervjuer var gjorda förändrades socialtjänstlagen och den nya lagen trädde i

kraft i januari 2002. Mitt val har varit att låta hänvisningarna till de gamla lagparagraferna

vara kvar.

                                                
2 Den ursprungliga grekiska innebörden: “en väg som leder till målet”
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Urval

Kommunen som jag valt att undersöka är en mellanstor kommun i södra Sverige med en

traditionell organisationsuppbyggnad. Dess socialförvaltning är en specialistorganisation

vilket innebär att den är indelad i tre olika specialistområden såsom vuxenvården, försörjning

och rehabiliteringsenheten (FOR) samt barn- och ungdomsenheten. Eftersom förstärkningen

av barnperspektivet i socialtjänstlagen gäller alla beslut som rör barn fann jag det naturligt att

intervjua cheferna för respektive verksamhetsområde (enhet). Med andra ord är mina

intervjupersoner inte slumpmässigt utvalda utan de är valda utifrån den position de har i sin

yrkesroll eller politikerroll i socialförvaltningen. Två politiker har intervjuats, ordförande och

vice ordförande i socialnämnden, samt tre enhetschefer som ingår i ledningsgruppen.

Anledningen till att jag valde just den kommunen var av praktiska skäl, det sparade mig tid då

jag kände till kommunen efter att ha arbetat som vikarie i den tidigare och hade lätt att få

kontakt med de personer jag behövde. Tanken från början var att jämföra två liknande

kommuners tillvägagångssätt med varandra men det föll på att jag inte fick kontakt med den

andra kommunen.

Etiska överväganden

Efter noggrant övervägande ansåg jag att det inte fanns någon anledning att namnge

kommunen som jag undersökt. Det finns inget unikt i den kommunen som gör att det har ett

intresse för läsaren att veta vilken kommun det är. Även mina intervjupersoner anser jag ska

vara anonyma. Deras svar är intressanta utifrån den funktion och den position de har i

organisationen.

Tillvägagångssätt

Mitt mål var att genom dialogen få fram så mycket som möjligt om hur man arbetat och

arbetar med att förverkliga förstärkningen av barnperspektiv i socialtjänstlagen. En

intervjuguide (se bilaga nr 2) skapades som utgångspunkt för samtalet. Intervjuerna spelades

in på band och därefter skrev jag ner hela intervjuerna ord för ord. Påpekas bör att det

stundtals varit nödvändigt med förtydligande redigering för att göra texten möjlig att läsa. När

intervjuerna var klara och utskrivna fanns många frågor kvar och många svar som var svåra

att tolka. Påpekas kan också, som Kvale beskriver, att intervjun är knuten till en specifik

mellanmänsklig situation som utvecklas spontant både genom ord och gester mellan

intervjuare och intervjuperson. Vidare menar Kvale att ”den utskrivna intervjutexten ger en
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ofullständig redogörelse för den rikedom på meningar som uttrycks i den levda

intervjusituationen” (Kvale 2001, s 52).

Varje intervju genomfördes i intervjupersonernas egna arbetsrum. Intervjuerna var inte exakt

lika långa. Den kortaste var ca 45 minuter lång och den längsta var dryga två timmar.

Självklart kan denna tidsskillnad bero på att min intervjuguide inte var lika bra anpassad för

de olika funktionerna mina intervjupersoner hade i sin position, men det kan också bero på att

jag som intervjuare fungerade bättre med vissa av intervjupersonerna än med andra.

Intervjuerna skrev jag först ut i sin helhet. Därefter försökte jag finna teman att sortera

materialet under. Till en början fanns mycket av materialet under få överskrifter men efter

hand växte de slutliga teman fram som sorterades under förståelse och tolkning av

barnkonventionen och barnperspektivet , kunskapsbehovet, tillämpning samt styrning. När

intervjupersonerna presenteras så använder jag förkortningen P för politiker och T för

tjänstemän. Förkortningarna innebär att: P1 är vice ordförande i socialnämnden medan P2 är

ordförande i samma nämnd. T1 är enhetschef på försörjning och rehabiliteringsenheten

(FOR), T2 är enhetschef på vuxenvården samt T3 är enhetschef på barn- och

ungdomsenheten.

Bakgrund

I Förenta nationernas stadga står det skrivet att en av huvuduppgifterna för FN och dess

medlemsstater är att främja respekten för de mänskliga rättigheterna. FN:s kommission för de

mänskliga rättigheterna bildades år 1946 och består (1997) av 53 medlemsstater. En av

kommissionens uppgifter är att arbeta fram regler om mänskliga rättigheter. År 1959 antog

FN:s generalförsamling en deklaration om barnets rättigheter. Konventioner är, till skillnad

från deklarationer, juridiskt bindande dokument för de som ansluter sig till dem (SOU

1997:116).

Konventionen om barnets rättigheter – Barnkonventionen – antogs utan att någon stat

motsatte sig antagandet, av FN:s generalförsamling den 20 september 1989. Konventionen

öppnades för undertecknande den 26 januari 1990 och skrevs samma dag under av 62 stater. I

augusti 1997 hade 190 stater anslutit sig till barnkonventionen. Somalia och USA har inte

gjort det (SOU 1997:116).
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Barnkonventionen innehåller 13 inledande paragrafer och 54 artiklar. Det är det enskilda

barnet som barnkonventionen inriktar sig på och det handlar om barnets rätt att få sina

grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda. Konventionen innehåller såväl

medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala samt kulturella rättigheter (SOU

1997:116).

Sverige var ett av de första länderna som godkände barnkonventionen. Det innebär att vi har

åtagit oss att garantera dessa rättigheter för alla barn och ungdomar i vårt eget land samt att

också verka för respekt och främjande av barnets rättigheter internationellt (Hammarberg

2000, s 5).

Riksdagen har antagit en strategi för att säkerställa att barnkonventionens bokstav och anda

präglar allt beslutsfattande som rör barn. Landsting och kommuner rekommenderas inrätta

system för att säkerställa att barnets bästa förverkligas i det kommunala arbetet. Som

instrument för uppföljningsarbetet anges barnplaner, barnbilagor till budgeten och

barnkonsekvensanalyser (Hammarberg 2000, s 5).

Samtidigt som den ena regeringen efter den andra ratificerade konventionen- en del med reservationer-

började det bli uppenbart att flera av artiklarna var både krävande och kontroversiella. FN- kommittén

som hade tillsatts för att övervaka efterlevnaden, begärde att staterna skulle visa att de tog fördraget på

politiskt allvar och verkligen avsatte det yttersta av tillgängliga resurser för att göra verklighet av

konventionen (SOU 1997:116, s 11).

Konventionen har satt igång diskussioner som på sina håll tidigare varit tabubelagda såsom

exempelvis sexuellt utnyttjande, könsstympning och våld i hemmet. Att visa respekt för barns

egna åsikter i skola, i hemmen samt i samhället i stort, visade sig vara ett känsligt krav där

verkligheten släpar långtifrån konventionens anda.

Andra frågor som varit obekväma för regeringarna i diskussionerna inför FN- kommittén har gällt de

handikappade barnens faktiska möjligheter att utöva sina rättigheter och myndigheternas behandling av

minoritets- eller flyktingbarn. Gapet mellan retorik och verklighet har i vissa fall varit stort också i fråga

om jämställdheten mellan pojkar och flickor (SOU 1997:116, s 12).

Regeringarna försvarade sina rapporter inför FN- kommittén och möttes av noggrann

granskning och kritik. Kommittén godkänner eller underkänner inte utan söker en konstruktiv

diskussion om vad som kan göras för att föra utvecklingen vidare. Dock stod det klart efter 80
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genomgångna rapporter att inget land verkligen har genomfört konventionen till alla delar och

i dess egentliga anda (SOU 1997:116, s 12).

Ur detta kan man förstå att tolkningen av barnkonventionen är viktig. FN- kommittén för

barnets rättigheter är den internationella instans som har till uppgift att vägleda arbetet i

tolkningen av konventionens principer, normer samt dess föreskrifter om rapportprocessen.

Den som är intresserad av att förstå tolkningen av barnkonventionen bör ta del av FN-

kommitténs yttrande (SOU 1997:116, s 12).

Tidigare forskning

Då det inte finns någon tidigare regelrätt akademisk forskning beträffande implementering av

barnkonventionen i förvaltning har jag valt att i detta avsnitt fokusera på kritik från såväl

teoretiker samt länsstyrelsen och på vad man skulle kunna benämna som praktisk forskning.

Anledningen till att Peter Westlunds FoU arbete fått relativt stort utrymme är att jag finner

den metod som användes vara effektiv i sammanhanget. Metoden som användes bygger på

dialogen och diskussionen i utvärdering av kommunerna (kollegiegranskning) som redskap i

sitt sökande efter djupare förståelse av hur barnperspektivet syns i SoL § 50 utredningarna.

Barnperspektivet – införlivat i socialförvaltningens försörjnings- och

rehabiliteringsenhets arbetsmetoder?

Helena Leijon har skrivit en uppsats i ämnet socialrätt 2001/2002 vars syfte är att undersöka

hur begreppet barnperspektivet införlivas i arbetsmetoder gällande ekonomisk handläggning i

en socialförvaltning. Jag finner det lämpligt att beskriva det hon kom fram till i sin studie,

även om hon endast studerat en av tre enheter inom socialförvaltningens organisation.

Hennes syfte var att undersöka och beskriva hur man beaktar vad hänsyn till barnets bästa

kräver vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Leijon har genomfört kvalitativa intervjuer

med handläggare i de olika grupperna inom enheten. Hon har också intervjuat de som jobbar

med personalfunktionen med uppdrag att utarbeta riktlinjer med mera för att styra

verksamheten. Leijon beskriver sitt resultat som att ledningen borde vara tydligare i sina

riktlinjer och mål vad gäller barnperspektivet för att underlätta för handläggarna i arbetet. Hon

skriver vidare att barnperspektivet är implementerat i sättet att tänka och resonera bland de
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handläggare hon intervjuat men hennes åsikt är att det behövs struktur, rutiner och

metoddiskussioner (Leijon 2002, s 1).

Länsstyrelsens årsrapport 2000.

Länsstyrelsens årsrapport för 2000 är en sammanfattning av utvecklingen inom socialtjänsten

i Skåne län. Länet har ett utseende vars olika delar är väldigt olika varandra. Det innehåller 33

kommuner som har stora variationer i befolkningsstorlek och struktur och därmed helt olika

förutsättningar för att möta och ta hand om sociala problem. ”Målet för Länsstyrelsens

tillsynsverksamhet är att uppnå rättssäkerhet, laglighet och kvalitet inom kommunernas

socialtjänst och den offentligt drivna vården” (Leierth 2001, s i).

Länsstyrelsen sammanfattning beskriver att det finns ett omfattande och gediget

utvecklingsarbete i kommunerna med många engagerade handläggare. Dock beskriver

länsstyrelsen i dess motbild att det också finns bristande resurser, hög arbetsbelastning och

stress. Länsstyrelsen påtalar vidare att bristande resurser medför att olika gruppers behov

ställs mot varandra. Hårda prioriteringar sker ofta när det gäller exempelvis ekonomiskt

bistånd, boende för olika grupper, behandlingshem för grava missbrukare och förebyggande

insatser för barn och ungdomar. Länsstyrelsen kommer till slutsatsen att allt detta leder till att

klyftorna mellan grupper av människor ökar (Leierth 2001).

Nätverksprojekt – FoU

Tanke och tråd är namnet på en skrift som innehåller en sammanställning av ett kollegialt

sökande efter kvalitet i § 50-utredningar. Detta sökande är utfört i fem kommuner som

påbörjade ett samarbete redan 1994 och som sedan 1996 driver ett gemensamt

utvecklingsprojekt, Nätverk Ifo. Kommunerna är Kalmar, Karlskrona, Växjö, Halmstad och

Kristianstad och syftet med utvecklingsprojektet är:

• att stimulera deltagande kommuner till erfarenhetsutbyte och systematiska jämförelser

av verksamheter, kostnader och kvalitet

• att utveckla en intern, verksamhetsanknuten kompetens för uppföljning, utvärdering

och kvalitetsarbete

• att genom forskarmedverkan introducera och pröva olika metoder för

kvalitetssäkring/kvalitetsutveckling

• att stimulera deltagande kommuner till ett kontinuerligt kvalitetsförbättringsarbete
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• att konkretisera och precisera vad som kan anses med socialtjänst av god kvalitet

Projektet finansieras av deltagande kommuner tillsammans med socialstyrelsen (Westlund

1998, s 7). Kommunerna började med att titta på vad lagens intentioner uttryckt gällande

utredningar jml § 50 socialtjänstlagen och hur de olika kommunerna strukturerat

möjligheterna att genomföra arbetet genom sina olika organisationer. Den metod som använts

för utvärdering är kollegiegranskning. En metod som innebär att kolleger granskar kolleger.

Då de var fem kommuner så gjordes ett cirkelschema upp så att kommun A granskade

kommun B som granskade kommun C och så vidare. Återföringsmötena beskrevs som

spännande och berikande. När kommun A redogjorde för sin granskning av kommun B

berättade vederbörande inte bara om dennes arbete och verksamhet, utan också om sitt eget

arbete och sin egen verksamhet. Återföringen bestod av att dela med sig av sina intryck och

kritik samt att lyssna på andras intryck och kritik. Dessutom bestod återföringen av att genom

dialogen försöka förstå vad som skiljer och förenar en verksamhet från en annan och de gav

varandra förbättringsförslag (Westlund 1998, s 15).

De olika kommunerna hade olika fokus på sina granskningar, men det fanns en del

utgångspunkter som var gemensamma. Ett moment av granskningen var aktläsning och

frågorna som ställdes till granskningskommunen var alltid desamma oavsett vilket fokus som

i övrigt fanns. Exempel på frågor som var med var: har barnen kommit till tals? Vem riktar

sig biståndet till, barnet eller den vuxne? Med andra ord var alla deltagarna intresserade av

barnperspektivet men också av att undersöka vad man lägger i detta begrepp (Westlund 1998,

s 21).

Peter Westlund uttrycker att om man går till litteraturen gällande begreppet barnperspektivet

kan man finna att det ges olika innehåll.

Det kan exempelvis vara liktydigt med att hävda barns bästa och att slå vakt om barns rätt, men det kan också

vara liktydigt med att försöka se ur ett barns synvinkel. I det senare fallet förpliktigar barnperspektivet till dialog

med barnet/den unge. I de förra fallen kan jag inte se annat än att perspektivet förpliktigar till att söka stöd för

olika handlingar i teori respektive juridik (Westlund 1998, s 56).

Vidare beskriver Westlund två olika sätt att se på barnperspektivet. På det ena sättet beskrivs

familjen som ett helt system och barnet som en del av detta system. Det har som konsekvens

att det sociala arbetet skall gå genom de vuxna för att nå barnet. På det andra sättet ser man

mer till barnet som självständig individ och till denna individs specifika behov. De båda
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synsätten skriver Westlund, har under historiens gång haft många namn. Ett exempel är att

internationellt skildes riktningarna åt via begreppen inclusive och exclusive fostercare.

Vid inclusive fostercare antas det vara av stor vikt att de biologiska föräldrarna finns med i familjehemsvården –

vid exclusive fostercare bör banden klippas av så barnet får möjlighet att knyta an till nya föräldrar (Westlund

1998, s 57).

 Den ena inriktningen betonar separationsproblematiken och den andra betonar vikten av en

god uppväxtmiljö.

Barnets bästa – inte bara ett juridiskt begrepp

Johanna Schiratzki har i sina böcker Barnrättens grunder samt Barnets bästa i ett

mångkulturellt Sverige problematiserat begreppet barnperspektiv. I den förstnämnda boken

skriver hon om barnets bästa i utvidgad respektive inskränkt bemärkelse. Barnets bästa i

utvidgad bemärkelse innebär, menar Schiratzki, att barn tillerkänns större rättigheter än

vuxna. Barnet har exempelvis rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Detta kallar

hon också utomrättslig standard. Barnets bästa i inskränkt bemärkelse handlar om att ge

barnet skydd i förhållande till omständigheter de lever under som har ett generellt straffvärde

såsom fysisk misshandel eller att barnet inte får sina fysiska behov tillgodosedda utifrån de

kriterier som omfattas i så kallade välfärdslagar. Schiratzki kallar detta rättslig standard.

Grunden till dessa uttryck ligger i att som juridisk princip kan inte rätten ålägga någon att

älska ett barn. Rättens funktion är att lösa tvister, fördela begränsade resurser och ge

rättssubjekten ett skydd mot straffbara handlingar. Minsta gemensamma nämnare är att barnet

ska skyddas. Barnets bästa förekommer inte bara i rättsliga sammanhang. Det används flitigt i

politisk retorik, det är ett begrepp som vi använder som privatpersoner och det används i

kommersiella syften (Schiratzki 2002).

Barnets bästa som en utomrättslig standard avser högre livskvalité än den miniminivå som barnets bästa som en

rättslig standard utgör. Barnets bästa som en utomrättslig standard skiljer sig vidare från barnets bästa som en

rättslig standard genom att den inte kan framtvingas genom en juridisk process. I stället är det avhängigt

enskilda människors förmåga och vilja att ge barn ”lite extra” (Schiratzki 2002, s 34).

Vidare skriver hon att domstolens funktion är att beakta barnets bästa utifrån en

helhetsbedömning av barnets situation samt det faktum att finna den bästa möjliga lösningen

för barnet utifrån varje enskilt fall. Presumtioner menar Schiratzki är de bestämda tolkningar

av barnets bästa som kan utläsas ur lagtext, förarbeten till lagar och avgörande domar i

överrätt. Fördelen är likhet inför lagen men nackdelen är att vissa aspekter av barnets bästa

prioriteras framför andra. Det vill säga att vissa saker tas för vara sanna såsom exempelvis att

det uppfattas som vara barnets bästa att den biologiska fadern kan bindas till faderskapet.
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Användningen av presumtioner innebär också att tillämpningen av barnets bästa närmar sig en

bedömning enligt den sedvanliga rättsliga kodningen av ”rätt” och ”fel” (Schiratzki 2002, s

36).
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Resultatredovisning

Resultatet har jag valt att beskriva utifrån 4 olika teman som förståelse och tolkning av

barnkonventionen samt barnperspektivet, tillämpning, kunskapsbehov och styrning. Detta för

att tydliggöra innehållet i intervjuerna. Dessa var inte självklara från början utan genom att

bryta ner intervjumaterialet i underrubriker sorterades mer och mer bort tills det blev tydligt

vilka teman som jag uppfattade passade bäst. När intervjupersonerna presenteras så använder

jag förkortningen P för politiker och T för tjänstemän. Förkortningarna innebär att: P1 är vice

ordförande i socialnämnden medan P2 är ordförande i samma nämnd. T1 är enhetschef på

försörjning och rehabiliteringsenheten (FOR), T2 är enhetschef på vuxenvården samt T3 är

enhetschef på barn- och ungdomsenheten.

Förståelse och tolkning av barnkonventionen och barnperspektivet

Debatten

På frågan om hur debatten formulerades när förstärkningen av barnperspektivet infördes i

socialtjänstlagen hade flertalet av intervjupersonerna dåligt minne av. Detta är förklarligt då

det rör sig om en debatt som fördes för flera år sedan. Dock var en av förklaringarna att de

inte uppfattade att det fanns någon konflikt i debatten och enhetschefen på barn- och

ungdomsenheten uttryckte:

Funderingarna gällde hur man skulle flytta fram positionerna när det gäller barnet i lagstiftningen och

leva upp till det åtagande man hade tagit på sig genom barnkonventionen. Jag tror man var en enig kår

kring att det var något med den markeringen i socialtjänstlagen (T3).

Därefter kan det som har uttryckts beskrivas vara av framför allt två olika tolkningar av

barnperspektivet. Jag uppfattar dock att uttrycket stod mer för intervjupersonernas personliga

åsikter än om debatten i sin helhet. Den ena tolkningen kommer från organisationens

vuxenvård, där enhetschefen var noga med att poängtera helheten. Hon menade att för att

barnens behov ska kunna tas till vara så måste socialarbetarna hjälpa och stödja barnens

föräldrar eftersom:

/…/man kan inte dela upp det så och säga att barnen här och de vuxna föräldrarna där, utan de är ju en

grupp eller ett team som ska fungera ihop (T2).
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Den andra tolkningen formulerades av vice ordförande i socialnämnden som uttryckte:

Följde inte med den debatten intensivt, men mindes delar av den. Kommer ihåg att jag kände att de får

säga hur de vill bara det blir bättre, och att man tar ett större grepp om hur barnen har det. Då jämför

jag med hur de haft det innan, alltså jag myntade begreppet att man gör barnen som nappar till sina

föräldrar när det skulle vara precis tvärtom (P1).

 Hon menade slutligen att det blivit bättre men att det finns mycket kvar att göra.

Barnperspektivet – något kvalitativt nytt?

På frågan om intervjupersonerna upplevde att det blev något kvalitativt nytt med

barnperspektivförstärkningen i socialtjänstlagen så svarade tjänstemannen på barn- och

ungdomsenheten att det blev ett förtydligande att fästa vikt vid barnets bästa och barnets rätt

när det gäller alla möten av hjälpsökande individer oavsett av vilket skäl de sökt hjälp såsom

ekonomi, vuxenvård och så vidare. Detta bekräftades av enhetschefen på FOR och han

uttryckte att beslut som styrs av riktlinjer, exempelvis avstängning av el, alltid ses i

perspektivet utifrån barnets bästa oavsett förälderns del i situationen.

Vad är viktigt i barnkonventionen?

Det var märkbart hur alla utom tjänstemannen på barn- och ungdomsenheten hade en stor

osäkerhet i att beskriva vad de fann vara viktigt i barnkonventionen.

Konventionen är viktig i sig, att barn är en egen person och inte en förlängning av sina föräldrar. Barn

är egna personer och har rätt till god vård och fostran, utbildning, stimulans och aktning för sin egen

person (T3).

De andra beskrev att det som är viktigt är att titta på barnets situation och enhetschefen för

vuxenvården ansåg att det också innebär att se utifrån helheten medan politikerna mer ansåg

att det handlade om att skydda barnet från olika kränkningar. Den ena politikern uttryckte:

/…/men det viktigaste är att i all planering har barnet i centrum, allt i från när barnet föds, om de föds i

sådana förhållanden så att de behövs stöd (P1).

Vidare gav hon uttryck för viktigheten av att göra barns röst hörd i form av den fysiska

planeringen och berättade att ungdomsråd äntligen kommit igång här i kommunen medan hon

uttryckte oro då endast dessa råd berörde ungdomar och vem ger röst åt de något mindre

barnen?
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Att tolka barnkonventionen ansågs inte vara svårt. Uttryck som ”barn är barn oavsett var de är

i världen” gjorde klart för mig att tolkningsproblemen uppfattades vara minimala.

Barnets bästa – i varje beslut?

På frågan om hur man ska förstå genomsyrandet av barnperspektivet i varje beslut så svarade

den ena politikern mera uttömmande. Hon tog upp exempel på att nämnden drivit igenom att

så fort det blir avslag när det gäller ansökan om kontaktperson eller stödfamilj så ska

nämnden ta en titt till på ärendet. Detta efter att SoL § 6g inte var överklagningsbart och hon

menade att nämnden vid flera tillfällen gått emot tjänstemännen då de avslagit ansökan.

Dessutom var hon kritisk till alltför snäva ekonomiska ramar:

/.../men är det så att de alltid har barnens bästa framför ögonen, vi har alla våra rutiner och riktlinjerna

och det finns inget som jag ogillar så mycket som rutiner, men för ett barn, Kalle, är det inte säkert att

han får sina behov tillfredställda för riktlinjerna har skapats för en stor massa. Kalles behov kan ju vara

helt unikt och det finns ingen riktlinje där hans behov passar in. Om man letar efter att man ska passa in

folk i fyrkanter, det är då man missar barnperspektivet (P1).

Politikern avslutade med att påpeka att hon inte tror att det är möjligt att kräva att alla

handläggare ska ha kompetensen om barnens bästa. Enligt enhetschefen på vuxenvården är

svaret på frågan en definitionsfråga och hon uttryckte att det är viktigt att se helheten såsom

familjen, skolan och allt annat runt barnet. Om man, som hon uttryckte det, inte ser till hur

föräldrarna har det utan bara att barnen har det bra så är man ute och reser.

Man måste för barnens skull värna om familjen också och ge det stödet de behöver. För annars kan de

faktiskt inte göra några förbättringar och många gånger så har man handlat på akut nivå och det är inte

bra. Det är mycket bättre om man kan jobba med och sätta in stöd och hjälp till familjen så att barnen får

det bra, så att allihop får det bra. För får föräldrarna det bra så får barnen det bra, automatiskt, och det

är min egen personliga uppfattning att man ska jobba i det längsta för att barnen ska vara ihop med sin

biologiska familj. För det har genom forskning visat att det blir inte speciellt lyckat för barnen att komma

i ett familjehem, det kan vara ett bra familjehem, men barnen tillhör inte där ändå. De vill alltid att deras

föräldrar ska må bra (T2).

Vidare förstod jag det så att tolkningsproblemen av SoL 1 § och 9 § finns och sättet man kan

förebygga problemen med olika tolkningar på är att ständigt ha levande diskussioner. Det är

en del av arbetet som alla påtalar på olika sätt i intervjuerna. Enhetschefen på vuxenvården

berättade om kaffeklubben som är ett forum för etiskt komplicerade frågor i arbetet och som

är meningen att socialarbetare från alla enheterna får delta i. Där träffas de som har möjlighet

och diskuterar och vädrar sina åsikter och en av funktionerna är att försöka sprida en
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gemensam hållning och en värdegrund som hela socialförvaltningen delar. Kaffeklubben har

varit frivillig och träffats ca en gång per månad. Enhetschefen på barn- och ungdom uttryckte

att det centrala är att ha en gemensam värdegrund, inte att alla ska gå i takt med varandra och

tycka lika utan att i ett samarbete i konkreta situationer ha en öppenhet och förståelse för

varandras olika perspektiv.

Kunskapsbehovet

Politikerna efterlyste mer utbildning i specifika frågor. De uttryckte att de får information

inför lagändringar och de bjuds oftast in till de utbildningsdagar som tjänstemännen erhåller i

samband med förnyad lagändring. Vice ordförande (P1) beskrev att det är emellanåt lite av en

”här och nu-” nämnd. Med det menade hon att nämnden handlägger de ärendena som finns

”på bordet”, men de tittar sällan framåt eller gemensamt diskuterar visioner. Vidare hade hon

förhört sig vid kaffebordet hur handläggarna har det och av de förstått att det är just bristen på

resurser att hinna med och bristen på fortbildning och utvecklingsmöjligheter som i första

hand efterfrågas.

Enhetschefen på barn- och ungdomsenheten berättade om att det utkommit en del ledning i

form av ny litteratur om vad som ligger i barnets bästa och som tar upp vad som kan menas

med detta begrepp. Utgångspunkten är, när det gäller barnavårdsutredningar och

vårdnadsutredningar, föräldrabalkens bestämmelser för vad barn har rätt till när det gäller

deras behov. Enhetschefen för vuxenvården uttryckte att de som jobbar konkret utifrån

barnperspektivet i vardagen måste först ha bildning och därefter förs det ut i hela

organisationen. Dock poängterade hon att en erfaren handläggare från en annan enhet har en

bättre plattform än en nyutexaminerad, ung handläggare på barn- och ungdomsenheten. Med

andra ord så är erfarenhet av att arbeta med människor viktigt i socialt arbete och kanske, om

jag själv får lägga in en tolkning, ska man inte överdriva nyttan med enbart teoretisk

fortbildning. Den andra politikern (P2) förutsatte att implementeringen av lagen fungerade.

Hon påtalade att förvaltningen bestod av proffsig personal så när de erhållit information om

vad som gäller så förutsätter hon att tjänstemännen arbetar efter vad som gäller.

Ja, jag förutsätter att den fungerar, vi har proffsig personal och när de har fått den information om sig

vad som gäller så förutsätter jag att de jobbar efter det (P2).

 Inför att en ny lag tas i bruk beskrev enhetschefen på Barn- och ungdomsenheten (T3) att:
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Vi försöker ju, i den mån vi hinner, det kan se olika ut, vi är inga övermänniskor, att läsa förarbeten. Om

vi inte hinner hela så i alla fall det som vi i vår verksamhet omfattas av. Sen så har förvaltningen för vana

att ha en utbildningsinsats. Den 1998 var väl en utbildningsinsats som bara skedde på enheten. Varje

socialarbetare har också ett eget ansvar att vilja lära sig och vilja ta del. Att det sätter igång i huvudet på

en vad innebär det konkret i mitt arbete (T3).

Vidare berättade hon om att förvaltningen arrangerade en hel utbildningsdag för hela

förvaltningen gällande barnkonventionen och dess innehåll. Trots att tid och resurser lades ner

så uppfattade hon inte att dagen blev lyckad. Det arbetades i vad de kallar tvärgrupper vilket

uppfattades som positivt i en specialistorganisation vars enheter alltför sällan möts i det

dagliga arbetet. Tvärgrupperna gör att man kommer samman över enhetsgränserna och

diskutera gemensamma problem i det vardagliga sociala arbetet. För övrigt tycktes alla

enhetscheferna prata om att det viktiga med utbildningen är de ständiga diskussionerna som

hela tiden måste fortgå uppifrån och ner och nerifrån och upp igenom organisationen.

Enigheten bestod också i att värdegrunden måste vara gemensam och att den tillsammans med

utbildning, ledning uppifrån, från kolleger och inte minst från klienter, består och utvecklas

genom interaktion, dialog och erfarenhet från olika situationer.

Tillämpning

Krav och resurser

Frågan ställdes om vilka krav som fanns på nämnd och förvaltning utifrån förändringen till att

i varje beslut ta hänsyn till barnens bästa jml SoL § 1 samt att ha alltid ha med barnets rätt att

komma till tals i beslut som rör dem jml SoL § 9.

Vice ordförande (P1) i nämnden uttalade att barnets bästa är individens bästa och att det

ställer krav på att tjänstemannen kan förstå det enskilda barnet väl och vidare tillade hon

att de förtroendevalda är beroende av tjänstemännens bedömning då de sällan möter det

enskilda barnet. Vidare uttryckte hon att det emellanåt finns för lite möjligheter att agera,

hon efterlyser fler instrument mellan SoL lagstiftningens samtycke och LVU

lagstiftningens tvång. Hon utgick ifrån att tjänstemännen alltid samtalade med barn för att

få fram barnets rätt att komma till tals jml SoL § 9. Dock var hon som väletablerad

politiker väl medveten om, via exempelvis undersökningar, att det inte alltid är så det går

till. Hennes åsikt är att det inte bara är så att man ska tala med barnen utan tjänstemännen
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måste också se till att de erbjuder barnen en möjlighet att tala. Detta genom skapandet av

trygghet och utan att barnet riskerar att styras av exempelvis föräldrars närvaro. Detta vore

självklart innan man tar ställning för att utröna hur barnet upplever situationen, men

samtidigt medgav politikern att detta är en fråga om resurser. Dessutom upplevde hon som

politiker att folk har lite svårt att skilja på rollerna och där kritiserade hon inte minst sig

själv som politiker där hon uttryckte:

 Vi liksom går in och ska vara professionella, det är vi inte, vi ska se det utifrån ett medborgarperspektiv

(P1).

Den andre politikern (P2) upplevde också att det finns glapp mellan SoL lagstiftningens

samtycke och LVU lagstiftningens tvång och som svar på vilka krav förstärkningen av

barnperspektivet innebär för socialnämnd och ledningsgrupp svarade hon:

 Ja det tycker jag är bra att den har kommit men som sagt var så ger det oss inte rätt att gå in och jobba

när vi egentligen skulle behöva göra det (P2).

Vidare är det hennes bestämda uppfattning att barnets rätt att komma till tals inte kan

uttryckas om tjänstemännen inte samtalar med barnen. För övrigt ansåg hon att

tjänstemännen borde ha en långtgående kompetens när det gäller kunnandet av

lagstiftningen, de måste veta barns behov, de måste också veta hur barn reagerar i olika

situationer och vilka skador dom kan riskerar få eller ha fått.

Enhetschefen på barn- och ungdom (T3) formulerade sig som så:

 En nämnd är skyldig (och de som är delegerade att sköta en nämnds ärenden) att följa lagen och sträva

efter att få de här frågorna belysta oavsett vilket ärende det gäller, ekonomi, bostadsfrågor eller

umgänge när ett barn befinner sig i situationen. Och sen är det naturligtvis någonting som man får man

hela tiden sträva efter att förbättra sig på att belysa (barnperspektivet min not) och jag tänker att

kunnandet ökar hela tiden. Det finns ju på socialtjänsten en god kunskap om vad barn behöver om man

ser sammantaget. Är man orutinerad och ny så får man rimligen ta hjälp av de mer erfarna kollegerna

för att kunna göra de här bedömningarna, de är verkligen inte lätta att göra och särskilt inte när de är

beslut som kan ha stora följder för barnen/…/(T3).

Vidare beskrev enhetschefen  problemet med att handläggaren alltid måste arbeta med de

fakta som är kända, vilket gör besluten svåra. Hon uttryckte att konsekvensen av att arbeta

med makt är att handläggaren måste vara ödmjuk och väga noga vilka följder beslutet får för

barnet (T3).
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Enhetschefen på ekonomi (T1) uttalade att det klart ställde större krav på att göra

bedömningar utifrån barnens situation så fort det gäller ekonomi som annars är betydligt mera

styrt av riksnorm och kommunala riktlinjer. Det som kanske får stryka på fot, på grund av den

konstanta ärendebelastningen, är de vardagliga diskussionerna angående barnperspektivet.

(T1)

Enhetschefen på vuxenvården (T2) kom återigen in på området resurser då hon gav uttryck åt

att en förutsättning för att människor ska erbjudas en möjlighet att förändra sig är att man

skapat en grundläggande god relation och det måste man till att börja med träffa människor

regelbundet för att kunna etablera.

Direktiv och utvecklingsarbete

Vice ordförande (P1) uttryckte att de har inga speciella riktlinjer eller måldokument för

speciellt utsatta grupper att arbeta efter. Däremot talade de om de så kallade nyckeltalen som

är uträknade siffror som används för att jämföra mellan kommunerna i nätverk IFO. Allmänna

riktlinjer inför budgetsammandragning finns.

 I ekonomiskt utsatta familjer

Enhetscheferna (T1, T2, T3) berättade att det finns riktlinjer för barn i speciellt utsatta

familjer. När en familj hotas av vräkning, exempelvis, får det inte göras en för snäv

ekonomisk bedömning oavsett att man kan lägga föräldrarna till last att situationen

uppkommit. Det viktiga är att ta ställning till vad det innebär för barnen.

Politikern (P1) berättade att hon kunde tycka att det blir väl knapert ibland för familjerna som

under lång tid går på socialbidrag. Hon höll på att gå i taket för ett år sedan när det kom fram

att barnbidragshöjningen inte skulle komma tillgodo de barn som lever i familjer som går på

socialbidrag, men det problemet löstes inom kommunen (P1).

Vidare berättade politikern om att hon chockades av att klimatet blivit så mycket tuffare under

de år hon inte arbetat i socialnämnden. Detta trodde hon berodde på ständiga nerdragningar

och att det ligger i hela samhällsapparaten de förutsättningar tjänstemännen erhåller. Dock

uttryckte hon:
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 Det jag menar med hårdare klimat gäller inte bara pengarna, utan attityderna gentemot de som behöver

vårt stöd. Det kan jag ibland tycka, och det låter kanske grymt att säga det, har förändrats till de negativa

i många avseenden. Det finns en mentalitet gentemot de hjälpsökande som att de bara vill ha, de bara

kräver. Men så är det inte i alla sina delar och tittar man bakom till orsakerna hur de verkligen har det,

så det finns alltid en orsak till att Jeppe super. Det kan man överföra till andra områden, det finns alltid

en orsak till att en förälder inte klarar av sina barn eller varför barnen far illa, det finns någonstans och

det är där vi har ett oerhört stort ansvar att försöka ta bort de värsta svårigheterna (P1).

I familjer från andra kulturer

När det gäller kommunens integrationsfrågor fick jag veta av tjänstemännen att det finns

projekt för invandrarkvinnor för att de ska komma igång med sysselsättning och få normalitet

i sin vardag. I ett av de bostadsområden där många invandrare bor har specialinriktade

insatser genomförts ihop med skolan. Socialförvaltningen arbetade ihop med skolan med ett

gäng pojkar som hade stora problem med skola och fritid och det arbetades i ett annat projekt

med en grupp kosovoalbanska flickor för att de överhuvudtaget skulle få gå utanför dörrarna.

Det fungerade bra eftersom mammorna fick förtroende för den kvinnliga personalen i

projektet. Det var effektivt för dels så fångade de upp de som behövde en stödinsats och dels

fångade man upp flickor med allvarligare problematik (T3).

Politikerna berättade att de hade ”brainstormat” ihop med integrationskontoret för att lägga

grunden till målformuleringar i dessa frågor. Vidare ansåg ordförande i socialnämnden (P2)

att det finns nya problem som kan vara svåra att komma åt och hon uppfattade att det var

flickorna som oftast kom i kläm mellan kulturen hemma i familjen och den svenska som de

möter i skola och på fritiden med kompisarna (P2).

Vidare berättade enhetschefen på barn- och ungdomsenheten (T3) om ett projekt som för

närvarande gått i stå på grund av finansiering av gemensamma lokaler. Tanken var att kunna

fånga upp familjer i tidigt skede genom en familjecentral. Det finns många flyktingfamiljer i

det specifika bostadsområdet och därför skulle olika stödåtgärder kunnat skötas smidigare

genom samverkan. Flera intressenter var med i planeringen såsom BVC, MVC, fritid och

socialtjänsten.
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I familjer med missbruksproblem

När det gäller barn i missbruksfamiljer berättade enhetschefen från vuxenvården (T2) att de

tre specialistenheterna arbetar tillsammans där målet är familjens bästa. Från barn- och

ungdomsenhetens sida uttryckte chefen att det sällan kommer anmälningar från vuxenvården

utan de kommer från skola och barnomsorg. På frågan om hur man ska tolka det gavs en del

förslag på tolkningar såsom att vuxenvården ofta arbetar med de missbrukare som inte har

barnen boende hos sig eller att de arbetar med de missbrukare som klarar av att hantera sina

barn trots missbruk. Det kan också vara så att det finns insatser från flera håll som

aktualiserats från exempelvis skolan och att samarbete redan existerar. Hon hoppades att det

inte var så att vuxenvården inte ser barnen.

I familjer där våld förekommer

När det gäller misshandel inom familjerna så har det framkommit tydligt från undersökningar

under de senare åren att barnen tar stor skada berättade enhetschefen på barn- och ungdom.

Det handlar då om att från socialtjänstens sida kontrollera om mamman kan skydda sig och barnen och hålla

mannen ifrån familjen. Är det tal om fysisk barnmisshandel så är marginalerna väldigt små för att socialtjänsten

ska ingripa. Det är svårare med den psykiska misshandeln. Där kan man hoppas på att det blir tydligare

definierat i lagtext vad som innefattas i psykisk misshandel så att socialtjänsten får ledning i de situationerna.

Det är väldigt svårt att belägga psykisk misshandel inom familjerna, i alla fall om barnen är små, och då får

barnen endast stöd om föräldrarna med samtycke går med på de förslag socialsekreteraren erbjuder (T3).

Styrning

Vice ordförande (P1) beskrev att politik är att prioritera och att pengar är positiv makt. Hon

uttryckte vidare att grunden för prioriteringarna bygger på en dialog och att

förvaltningschefen kan göra en beskrivning till nämnden var behoven inom organisationen är.

Vidare måste den informationen var hämtad i organisationen, det vill säga att personalen fått

komma tills tals och fått säga sitt om vad de behöver. Därefter är det politikernas ansvar att ta

informationen till sig och möjliggöra det.

Behov av återkoppling

 Vice ordförande beskriver vidare att hon som förtroendevald i socialtjänsten saknar

återrapportering. Hon sa att det behövs för att veta vad som blev bra och vad som blev dåligt.

När en sådan information finns så är den oftast negativ utifrån att ett ärende ständigt
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återkommer och aktualiseras då socialtjänsten inte lyckats nå fram eller möta upp behoven

hos klienterna.

Det handlar ju då om att inte få en feedback på om ens metoder och val för den enskilde har varit de rätta

och för att ge en redskapen för att gå vidare och utveckla sig själv (P1).

Hon uttryckte att en viss möjlighet finns för detta via så kallade urvalslistor. Då plockar

politikerna ut ett ärende också får handläggarna komma upp på nämnden och redogöra för hur

det gått och då kan man ställa frågor och får mer helhetsinformation eftersom det är den

funktion urvalsärendena har. Ordförande berättade om nyckeltalen som är konkret verktyg där

kommunen kan jämföras med andra kommuner. Bland annat finns ett väletablerat samarbete

med nätverkskommunerna. Båda politikerna berättar att de för övrigt inte har specifika

måldokument för speciella grupper i kommunen men det finns inom förvaltningen främst

kopplat till budgetarbetet.

Delegation

Enligt ordförande i socialnämnden finns det en långtgående delegation och det sa hon att hon

tyckte att det skulle vara:

Nämnden ska ha det övergripande ansvaret och också ta alla de övergripande besluten, sen

handläggningsärende ska vara delegerat, det ska inte vi syssla med i egenskap av politiker, vi ska ta

budgeten och formulera målen och den övergripande policyn (P2).

Hon tillade att socialnämnden ser över delegationen ofta och definitivt vid varje lagändring.

Samtalsklimat

Dialogen ansåg vice ordförande (P1) vara väsentlig för annars var hennes åsikt att politikerna

bara blev en expeditionell organisation och det är inte meningen. Hon uppfattade klimatet

som öppet mellan ledningsgrupp och socialnämnd och hon förde ofta samtal med

förvaltningschefen eftersom, uttryckte hon:

jag sitter ju inte här utan anledning utan jag sitter här för att påverka (P1) .

Dock var hennes uppfattning att dialogen över partigränserna låg på en mycket låg intensitet

och att socialnämndens sammanträden ofta präglades av rutiner och genomgång av praktiska

frågor. Dialogen behöver röra sig mellan blocken om framtidsfrågor och ett engagemang i

enstaka frågor för individer. För hennes åsikt var:
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Att ur den här dialogen, där man kanske har olika uppfattningar, där föds ju kreativiteten och

utvecklingsmöjligheter, det är inte fel att man blöter olika uppfattningar med varandra, det är ju där som

man föder fram, det värker fram ett annat synsätt kanske (P1).

Vice ordförandes dröm var att i budgetsammanhang prata mer om innehåll än om pengar. Hon

menade att det viktigaste inte är att driva politiska frågor utan att det blir ett resultat för den

enskilde som behöver få det bättre i sitt liv (P1).

Kontroll

På frågan om hur man utvärderar att barnets bästa och barnets rätt genomsyrar varje beslut i

socialtjänstens verksamheter svarade ordförande att det är utifrån det egna samvetet att vi

verkligen tittar på att barnperspektivet är det centrala när ärendet presenteras (P2).

Att implementera en lag i en verksamhet ansågs av alla utom ordförande att det tar lång tid.

Ordförande uttryckte:

/…/Ja det får ju inte ta någon tid, det är bara det datumen som den ska börja gälla, något annat har vi

inte att välja på, och då är det bara för oss att jobba efter den (P2).

Naturligtvis har hon rätt i det och jag tolkar det som att hon menade en sak med sitt svar och

de andra svarade utifrån en betydelse av större vidd. Vice ordförande får avsluta med vad hon

anser om implementeringen av en lag:

Det är inte så att man tänder elden när lagen kommer och så står man där och värmer sig vid den, utan

den måste tändas hela tiden och hållas vid liv, det är inte enkelt (P1).

Medborgarperspektiv

Problemet för kommuninnevånarna att kontrollera att medborgarperspektivet efterlevs i

socialnämnden beskrev också vice ordförande. Många frågor berör individer och är

sekretessbelagda och dessa individer har kanske svårare än gemene man att göra sin stämma

hörd. Då är det inte lätt att vara kritisk innevånare till hur politikerna lever upp till den

värdegrund de uttryckt sig stå för (P1). Vice ordförande sa också att politikerna i

socialnämnden måste bevaka att intentionerna i socialtjänstlagen är tillgodosedda i varje

ärende. Hon tillade att hon tycker att det är oerhört viktigt att den enskildes röst kommer till

tals (P1).
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Analys och tolkning av resultat

Först och främst vill jag uppmärksamma att de intervjuer som gjorts är för få för att dra några

generella slutsatser om hur ledningsgruppen och socialnämnden implementerat

barnkonventionen i förvaltningen. Det som jag väljer att ta upp och fokusera på är tendenser

som möjligen kan ha en betydelse men som måste undersökas djupare och med en större

materialbredd för att kunna beläggas. Först har jag försökt att besvara mina frågeställningar

och därefter har jag valt att formulera det som jag uppfattat som mera tydliga svar (utifrån

mina frågor och de teorier jag valt att använda) i en slutsats.

Förståelse

Intervjupersonernas förståelse för innebörden i barnkonventionen samt barnperspektivet i

socialtjänstlagen beskrevs en aning olika beroende på var i specialistorganisationen de jobbar

eller om de är politiker. Politikerna förmedlade behovet av att skydda barnet från olika typer

av kränkningar eller att ha barnet i centrum när det lever i sådana förhållanden så att det

behövs stöd. Detta kan sägas svara mot det som Johanna Schiratzki (2002) benämner som

rättslig standard. Det som därefter har uttryckts kan beskrivas vara framför allt två olika

tolkningar av barnperspektivet, vilket Peter Westlund (1998) tar upp i Tanke och tråd.

Enhetschefen på vuxenvården har fokus utifrån familjen och att de som en helhet måste må

väl och jag uppfattade att hon menade att det inte går att se barnet som en fristående individ

utan att hela sammanhanget måste ses. Enhetschefen på barn- och ungdomsenheten gav

uttryck för att konventionen är viktig för att den poängterar att barnet inte är en förlängning av

sina föräldrar utan att barnet är en egen person. Här uttrycker de båda en något olik bild av

synen på hur barn ska uppfattas, vilket jag tolkar kan ha betydelse för hur man praktiskt

hanterar situationer där barn är inblandade. Enligt min uppfattning beskrev chefen för

försörjnings- och rehabiliteringsenheten att de hade en något mera begränsad situation att ta

ställning i. Det vill säga att det gäller beslut som handlar om bifall eller avslag ur ekonomiskt

hänseende. Detta innebär att barnperspektivet tas alltid upp och beaktas noggrant vilka

konsekvenser som beslutet får för barnen. Helena Leijon (2002) undersökte specifikt barnets

bästa utifrån ekonomisk handläggning och kom fram till att ledningen borde vara tydligare i

sina riktlinjer och mål vad gäller barnperspektivet för att underlätta för handläggarna i arbetet.

Hennes åsikt är att barnperspektivet är implementerat i sättet att tänka och resonera bland de

handläggare hon intervjuat men att det behövs struktur, rutiner och metoddiskussioner.
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Tolkning

Tolkningen av barnkonventionen uttrycktes inte vara svår därför att den är tydlig och det

uttrycktes att ”barn är barn oavsett var de är i världen”. Min tolkning av svaren är att det

behövs ett långtgående problematiserande för att konkret få fram vad tolkningen innebär då

det kommer till konkret handling och i genomförandet av barnkonventionen. Det stod klart för

FN-kommittén för barnets rättigheter efter 80 genomgångna rapporter från olika länder

världen över att inget land verkligen har genomfört konventionen till alla delar och i dess

egentliga anda. Slutsatsen därur är att tolkningen av barnkonventionen är viktig och det är

FN-kommitténs uppgift att vägleda arbetet i tolkningen av konventionens principer (SOU

1997:116).

Krav

Intervjupersonernas åsikt om vilka krav som ligger på nämnd och förvaltning utifrån SoL § 1

barnets bästa och § 9 barnets rätt uttrycktes att det viktigaste var att förstå barns behov samt

att prata med barn om deras situation. I att förstå barns behov ligger att kunna skilja ut hur

barnets situation ter sig för det enskilda barnet men också hur det enskilda barnet klarar av att

hantera sin specifika situation.  De flesta var tydliga med att socialarbetaren först måste ha

skapat förutsättningar för samtalet utifrån barnets tillit till socialarbetaren samt bedömt

riskerna för påverkan av exempelvis närvarande föräldrar. Det fanns röster om

tolkningsproblem men det mesta av problemen som uttrycktes handlade om resurser. Det

krävs resurser att förstå barnets situation och att förstå vad barnet kan uttrycka. Tillit i en

utredningssituation som har ett inbyggt myndighetshot i sig är inte lätt att skapa och

förutsättningarna är att det finns tid för varje enskild individ till samtal och formulerande för

handläggaren. Ärendebelastning och indragningar av behandlande resurser eller avslag av

behandling av missbruk som Länsstyrelsens rapport (2001:15) om tillståndet i kommunernas

socialtjänst i Skåne beskriver, är helt i kontrast till möjligheten att utgå från barnperspektivet i

praktiken. Detta beskrev Sannerstedt (1997) som ett av de identifierbara problemen vid

implementering utifrån Lundquists begrepp ”att kunna”.

Utbildning

Det är alltid ledningsgruppen i socialförvaltningen som planerar och genomför

utbildningsinsatser. Politikerna i nämnden bjuds in. Intervjupersonerna berättade att det har

arrangerats en utbildningsdag för hela socialförvaltningen gällande barnkonventionen och vad
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dess innehåll betyder i det vardagliga arbetet. Förvaltningen delades in i tvärgrupper vilket

ansågs som en bra effekt i en specialistorganisation där det alltför sällan diskuteras över

enheterna. När barnperspektivet förstärktes i socialtjänstlagen var det endast en

utbildningsdag för socialsekreterarna som arbetar specifikt med dessa frågor på barn- och

ungdomsenheten. Intervjupersonernas beskrivning av de konkreta utbildningsinsatserna var en

aning luddiga då de helt enkelt inte minns detaljerna kring dessa.

Dialog

Alla enhetscheferna påtalade vikten av dialogen. Att samtalet förs upp och ner genom

organisationen och att det skapas en gemensam värdegrund och förståelse för olika

perspektiv. Enhetschefen från vuxenvården påtalade att erfarenhet skapar en stabil och

nödvändig grund att stå på i socialt arbete. Det berättades om ett forum för etiska svåra frågor

som kallades ”kaffeklubben” som var öppet forum för hela förvaltningen samt frivilligt och

gick av stapeln ungefär en gång per månad. Dialogen tog även politikerna upp som en

nödvändighet, främst då mellan socialnämnden och ledningsgruppen. Vice ordförande

uttryckte också att dialogen inte bör vara fyrkantig utan jag tolkade henne som att ett

engagemang och ständiga samtal behöver finnas dels med socialchefen, men också med de

handläggare som jobbar i verksamheten. Vice ordförande i nämnden efterlyste mer utbildning

i specifika frågor. Hon förklarade att nämnden får information inför lagändringar och blir

medbjuden på de utbildningsdagar som tjänstemännen erhåller. Dock uppfattade hon

socialnämnden lite som en ”här och nu- nämnd” och hon menade att de ärenden som är

aktuella och uppe på dagordningen arbetas med, men att nämndens ledamöter sällan tittar

framåt och diskuterar visioner. Hon påtalade också att efter att ha pratat med socialarbetarna

vid kaffebordet så var det just fortbildning och utvecklingsmöjligheter som efterfrågades av

dem.

Styrning

När överklagningsrätten slopades i socialtjänstlagen ( SoL § 6 g ) berättade vice ordförande

att nämnden beslutade om att alla de som ansökt och fått avslag, skulle vidare upp till

nämnden för ytterligare granskning. Detta som en ökad rättssäkerhet för den enskilde. Hon

talade också om att det ligger på nämndens lott att styra med hjälp av ekonomiska medel, men

att det förutsätter en dialog med socialchefen som måste kunna göra en beskrivning om var

behoven inom organisationen är. Detta underlag måste ha hämtats från de verksamma
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handläggarna inom organisationen. Ordförande ansåg att det är viktigt med en långtgående

delegation och hon berättade att delegationen ses över ofta. Det är nämnden som ska ha det

övergripande ansvaret samt att ta alla de övergripande besluten såsom budgeten, formulera

målen och den övergripande policyn.

Samtalet, dialogen kom återigen upp då vice ordförande berättade att klimatet var öppet

mellan ledningsgrupp och nämnd och hon talade ofta med förvaltningschefen eftersom hon

var där för att påverka. Dock hade hon kritik av diskussionerna mellan de olika partierna då

hon ansåg att det låg på en mycket låg intensitet. Socialnämndens sammanträde präglas alltför

mycket av rutiner. Dialogen måste röra sig också på framtidsfrågor och ett engagemang i

enstaka frågor. Det var för mycket prat om pengar i stället för innehåll på budgetmötena enligt

vice ordförande. Till viss del är det väl lätt att tolka att det är något enklare att driva

ideologiska frågor när man sitter i opposition. Det är så vitt jag förstår oppositionens

huvuduppgift. Dels för att de har större frihet att lova när de inte behöver hålla det som de

lovar men också för att de ska ”störa” makten med en förhoppning om att den därefter väger

över till deras fördel.

Kontroll

På frågan om hur man utvärderar att barnets bästa och barnets rätt genomsyrar varje beslut i

socialförvaltningens verksamhet svarade ordförande i socialnämnden att: ”det är utifrån det

egna samvetet att vi verkligen tittar på att barnperspektivet är det centrala när ärendet

presenteras”. Min tolkning är att insynen är för dålig samt att även om dialogen finns mellan

ledning och nämnd så verkar den vara bristfällig mellan partierna i nämnden vilket bör

försvåra tydligheten i form av olika styrningsmöjligheter till förvaltningen. Utifrån

ordförandens uttalande så anser jag att det är en stor brist inom socialförvaltningen att

kontrollen av om barnperspektivet genomsyras i varje beslut går över det ”egna samvetet” hos

ledamöterna. Min förhoppning är att det är mer strukturerat än så.

Slutsats

Både politikerna och enhetscheferna uttrycker att resurserna är det som begränsar möjligheten

att tillämparen skall kunna genomföra beslutet. Lennart Lundquist begrepp är till för att

teoretiskt förstå varför ett beslut inte implementerats (Sannerstedt 1997). Johanna Schiratztki

(2002) poängterade att barnets bästa är ett begrepp som används med olika syfte och
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innebörd. Exempelvis finns det en privat allmän uppfattning om begreppet och det används

flitigt i politisk retorik. Dessutom existerar begreppet barnets bästa ofta i kommersiella

syften. Det finns en risk att i specialistorganisationen kan begreppet barnets bästa ha olika

innebörd hos tjänstemännen på de olika enheterna. Därmed kan olika uppfattningar skapas om

vilka konsekvenser tjänstemännen ska dra i det praktiska sociala arbetet med barn. Speciellt

när både politiker och tjänstemän uttrycker en luddighet kring begreppet barnets bästa samt

också tydligt talar om att de inte förväntar att alla tjänstemännen ska kunna ha den

kompetensen i organisationen. Detta fenomen skulle kunna vara ett mått på bristande

informell styrning som Sannerstedt (1997) beskriver i artikeln om implementeringsproblem.

Det vill säga att politikerna i socialnämnden brister i att tydliggöra en tolkning av vilken

betydelse barnets bästa och barnets rätt ska ha i socialförvaltningen. En

specialistorganisation, med enheter som arbetar med olika verksamheter och bildar sina

kulturer kan tänkas kräva en enhetlig informell styrning.

Avslutande diskussion

Tankar som väckts i mig under detta arbete är på vilket sätt man problematiserar

barnkonventionens barnets bästa. Det är en viktig fråga: hur uppfattar jag ett problem och hur

villig är jag att tänka kring problemet. I intervjuerna mötte jag olika mycket av ett

problematiserande kring barnkonventionen och dess konsekvens i socialtjänstlagens barnets

bästa samt barnets rätt. Det kan förstås utifrån de olika roller och funktioner politiker samt

enhetschefer i en specialistorganisation har. Dock uttryckte intervjupersonerna att det fanns i

princip inget problem med tolkningen av barnkonventionen, trots att FN- kommittén för

barnets rättigheter inte ansett att ett enda land följt konventionens alla artiklar eller följt dess

anda tillräckligt.

Min upplevelse i samtalen med de intervjuade var att barnperspektivet på ett självklart sätt

alltid fanns med. Det förmedlades en känsla av respekt för barn och en värdegrund som det

fanns ett ”vi” kring. Det tolkar jag som en syftning till ”vår” gemensamma kultur och känsla

av  att ”vi” lever i ett samhälle som har åsikten att barn ska ses och respekteras som individer.

Samtidigt upplever jag en fara med att utgångspunkten är mer känslomässig än strukturerad.

Så fort det kom till konkreta, mätbara informationer infann sig luddiga beskrivningar från

mina intervjupersoner. Som exempel menar jag beskrivningen av barnkonventionens innehåll

och beskrivningen av utbildningsinsatserna. Det är heller ingen som berättat för mig om
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barnplaner, barnbilagor till budgetarbetet och barnkonsekvensanalyser. Kanske dessa finns

men de är i alla fall inte levande och självklara i mina intervjupersoners berättelser. Detta

innebär att om de ändå existerar så finns risken att de bara är redovisningsbara papperskopior.

Det som intervjupersonerna uttryckte tolkar jag som allmänna utgångspunkter. Exempelvis så

tror jag att en kommun har lättare för att investera pengar i mätbara projekt som på relativt

kort sikt kan visa sig ha goda effekter för kommunen såsom exempelvis ett attraktivare

företagsklimat. Det är inte lätt att mäta vad som ligger i barnets bästa. Dessutom tar det lång

tid innan det blir mätbara effekter, om de någonsin blir mätbara. Med det vill jag ha sagt att

implementeringsprocessen är komplicerad att få syn på. Det är min uppfattning att den har

olika dimensioner och att det behövs olika metoder för att göra dessa synliga. Vi måste också

fråga oss hur eniga vi är i att vilja se och problematisera kring barnets bästa. Kan det skapas

en större respekt för barn och deras behov än för människor emellan i största allmänhet? Eller

finns det en risk att begreppet barnets bästa är en maktkamp om rätten till definition mellan

olika vuxenperspektiv?
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Bilaga 1

Förändring i socialtjänstlagen när barnperspektivet förstärktes 1998

SoL § 1 ”När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.”

SoL § 9 ”När en åtgärd berör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt

klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.”

SoL § 12 ”Socialnämnden skall /…/ i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det

särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad,

umgänge eller adoption avgjorts”

SoL § 22 ”Vid placering av barn bör i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon

anhörig eller annan närstående. Enligt § 1 skall dock alltid barnets bästa beaktas.”

SoL § 50 a) ”Vid en utredning om socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd

eller stöd /…/ skall (utredningen) bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra

månader.”

SoL § 50 b) ” Socialnämnden är skyldig att slutföra en utredning /…/ och fatta beslut i ärendet

även om den underårige byter vistelsekommun.”

SoL § 71 ”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden

behöver ingripa till en underårigs skydd bör anmäla detta till nämnden.”

”Myndigheterna vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom

hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla /…/

sådan anmälningsplikt gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven

enskild verksamhet /…/.
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Bilaga 2

Intervjuguide.

Barnperspektivet i socialtjänstlagen

Bakgrundsfakta om intervjuperson.

Minns du hur debatten formulerades i samband med barnperspektivförstärkningen i

socialtjänstlagen? Fanns det något kvalitativt nytt efter barnperspektivförstärkningen?

Barnets bästa.

Vad är viktigt i barnkonventionen?

Hur ska man förstå begreppet barnets bästa i barnkonventionen, förklaras det?

Vilka krav tycker du att förstärkningen av barnperspektivet i SoL § 1 barnets bästa och SoL §

9 barnets rätt ställer på socialnämnden och förvaltningens ledning?

Hur ska man förstå dess budskap om genomsyrandet av barnperspektivet i alla beslut som rör

barn?

När du tänker på barnets bästa, vad tänker du på då?

Vad betyder barnets bästa och barnets rätt konkret utifrån den verksamhet du arbetar i?

Finns det speciella beslut eller mål formulerade kring barns svårigheter i ekonomiskt utsatta

familjer?

Vilken innebörd har barnets bästa i samband med integrationsarbete?

Vilken innebörd har barnets bästa för barn med föräldrar som missbrukar?

Vilken innebörd har barnets bästa för barn som lever i familjer där våld förekommer?

Implementering av lagar

När en ny lag tas i bruk hur får ni kunskap om dess intentioner?

Vilken roll och funktion har ni som ledningsgrupp/ politiker i lagimplementeringen?

Fanns det specifika problem med implementeringen av barnperspektivförstärkningen i

socialtjänstlagen?

I så fall hur identifierades dessa problem?

Finns det tolkningsproblem med SoL § 1 barnets bästa och SoL § 9 barnets rätt?

Hur arbetar man med dem kontinuerligt i verksamheten?
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Måldokument

Finns det måldokument konkretiserade kring hur ledning och nämnd ska svara mot

socialtjänstlagens barnperspektiv?

Vilken kunskap fanns om behovet av utbildning/ utveckling för förvaltningens personal och

nämnd, när barnperspektivförstärkningen infördes i SoL ?

När politiska beslut ska förverkligas hur ser ansvarsfördelningen ut mellan socialnämnd och

socialförvaltningens ledningsgrupp?

Fanns det en enighet över partigränserna i samband med förändringen av SoL 1998?

Kvalitetsfrågor

Är personalens kompetens i socialförvaltningen utifrån barnets bästa och barnets rätt

tillräcklig?

Vilken kompetens krävs för att leva upp till barnets bästa och barnets rätt?

Finns det speciellt etiska svåra ställningstagande i samtal med barn?

Kan barns rätt att få sin röst hörd finnas om socialsekreterarna inte talar med barnen?

Är kvalitetssäkring något ni arbetar med utifrån barnets bästa och barnets rätt att komma till

tals?

Utvärderingar

Hur utvärderar man kontinuerligt att barnets bästa och barnets rätt genomsyrar varje beslut

som rör barn i verksamheten?

Vem utarbetar eller följer upp ert arbete i nämnden utifrån barnets bästa och barnets rätt?

Hur lång tid tar en implementering av en lag?

Utvärderas denna kommuns förvaltning i jämförelse med andra kommuners?

Hur ser förutsättningarna ut att kunna förverkliga barnets bästa och barnets rätt i

verksamheterna i dag?

Om det finns ett glapp mellan verklighet och lagtext, vad behövs för att minska detta glapp?


