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PRÖVNING AV BARNS BÄSTA 
Datum: 

2021-11-17 
Verksamhet/ansvarig: 

      
Beskriv ärendet där beslut ska fattas: 

Arbetsmarknadsverksamheten, försörjningsstöd inom Individ- och familjeomsorgen samt vuxenutbildningen 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen sammanförs till ett verksamhetsområde inom Socialnämndens ansvar 
och Socialförvaltningens organisation. Förslaget är att arbetsmarknadsverksamheten som idag är organiserade 
som ett eget verksamhetsområde inom Socialförvaltningen tillsammans med den del av Individ- och 
familjeomsorgen – som är organiserad inom Socialförvaltningen verksamhetsområde Individ- och 
familjeomsorg – som ansvarar för försörjningsstöd och vuxenutbildningen – som idag tillhör Barn- och 
utbildningsförvaltningen bildar ett nytt verksamhetsområde inom Socialförvaltningen. 
 
Vilka berörs av detta beslut? Barn/elev/grupper? 

Barn vars vårdnadshavare idag lever på försörjningsstöd 

 

Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot diskriminering (art.2) 
På vilket sätt berörs barn/elev/grupper? Ger vi likvärdiga villkor för alla som berörs? Vilka riskerar att ”hamna utanför”? Gynnas vissa på andras bekostnad? 

Alla barn har rätt att växa, utvecklas och att leva under förhållanden som främjar deras hälsa på bästa sätt. Alla 
barn är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter, ingen får diskrimineras.  
Barn påverkas av att leva i en familj som har en svag ekonomisk situation och en eventuell ohälsa hos 
vårdnadshavare. Under de tre senaste tre åren har ca 15 300 utbetalningar gjorts till ca 860 unika hushåll och att 
ca 430 barn funnits med i dessa hushåll. Ett mål med organisationssammanslagning är att färre barn kommer 
att befinna sig i hushåll som lever på försörjningsstöd. 

Arbetsmarknadsverksamhetens uppdrag är att stärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden och den 
enskildes möjligheter att erhålla ett reguljärt arbete och egen försörjning. Enheten ska också erbjuda 
sysselsättning till den grupp arbetslösa som inte har eller kan få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.   

    

Barnets bästa (art. 3) 
Inhämta kunskap: Vad är bäst enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra kommuner, vägledande beslut, vår egen erfarenhet/kunskap på området? Hur 
påverkas barn på kort och lång sikt? 

Forskning visar på att leva i en familj som har en svag ekonomisk situation påverkar ofta barnets hela vardag. 
Barnet löper till exempel större risk att bli mobbad och att få sämre resultat i skolan. De här barnen har ofta inte 
heller samma möjligheter till en meningsfull fritid som ett barn från en familj med stabilare ekonomi. Barnen 
begränsas av exempelvis avgifter för bussbiljetter, dyr utrustning och höga avgifter för fritidsaktiviteter. De 
kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en fika och hamnar lätt utanför gemenskapen. Barn påverkas 
också av föräldrarnas oro för ekonomin och den osäkerhet som det innebär att leva utan marginaler. 

Enligt 1 kap 2§ Regeringsformen ska det allmänna verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet 
och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas tillvara. 

 

Rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling (art. 6) 
Hur påverkar beslutet barn/elev/gruppers rätt till goda förutsättningar för en optimal utveckling? Har beslutet negativ påverkan på (vissa) barn/elever 
förutsättningar för en optimal utveckling? 

Den föreslagna organisationsförändringen innebär en förbättring för barns villkor i Arboga. Motivering till 
detta ställningstagande är att arbetslösa föräldrars ställning på arbetsmarknaden stärks och den enskildes 
möjligheter att erhålla ett arbete och en egen försörjning förbättras med en ny organisation. Detta genom 
kortare handläggningstider samt en förbättrad samverkan där vuxna/föräldrar erbjuds rätt insatser i form av 
kompetenshöjande utbildning, praktik och språkplatser och i samarbete med Arbetsförmedling och 
näringslivet kunna erbjudas olika former av anställningar.   

 

Rätt till delaktighet (art. 12) 



 
 

    

 
 
  2 (2) 

 
 

Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant för barn/elev/grupp? 

Vi behöver förstå hur barn påverkas av att leva i familjer med en svag ekonomisk situation. Vi behöver också 
förstå det kompensatoriska uppdraget i förskola och skola, det vill säga att barn och elever med sämre 
förutsättningar att nå skolans mål ska få det stöd som behövs. Skola och förskola ska rikta sina insatser utifrån 
barns och elevers olika behov. 
Vilka barn/elever har vi involverat/vilka barn/elever har vi inte involverat? Hur har de varit delaktiga? Om barn/elever inte varit delaktiga, förklara varför! 

Vi har valt att inte prata direkt med barn eller undomar, då förslaget inte på något sätt kan missgynna barnen. 
Vilka åsikter har de barn/elever som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt lägger vi vid barns/elever uttryckta åsikter i beslutet? 

Ej aktuellt 
Vilka åsikter finns för barnets/elevens nätverk? Vårdnadshavare, personal? Andra? 

Ej aktuellt 

 

Andra rättigheter som berörs av detta beslut: 
 

Artikel 27 Levnadsstandard 

Varje barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling. Tillräcklig levnadsstandard 
begränsas inte till enbart mat, kläder och bostad. Föräldrarna har huvudansvaret för att ge barnet denna 
rättighet men staten ska bistå föräldrarna eller andra som är ansvariga för barnet om detta behövs. 

 

 
Förslag till beslut: 

      
Analys/konsekvenser av beslutet: 

När vårdnadshavare kommer i sysselstättning och få en bättre ekonomisk situation gynnas barnen på flera 
plan.  
Eventuella kompensatoriska åtgärder på lång och kort sikt: 

      
 

      

 


