Familjerådgivningens Barnrättsrutin
Rutinen utgår bl.a. ifrån de riktlinjer som beretts av Kompetensgruppen Barn och unga som
närstående Region Örebro Län1, FN:s konvention om barnets rättigheter2 och KFR:s
policydokument om kommunal familjerådgivning (www.kfr.nu)3
1) En regelbundet återkommande punkt ska finnas med på dagordningen för
administrativa konferenser. Där ska frågor kring barn, barnperspektiv och barnrätt
tas upp, diskuteras och kollegiet kan rådgöra med varandra. Både övergripande
frågor och ärenderelaterade frågor kan tas upp. Barnrättsombudet har det
övergripande ansvaret för denna punkt men alla kan ta med sig frågeställningar vid
behov.
2) Vid nya beslut som rör verksamheten ska chef och/eller medarbetare gå igenom
”barnchecklistan” för att säkerställa att barns rätt och barns bästa beaktas.
3) Vid ärenden där det framkommer uppgifter om psykisk, fysisk misshandel, att barn
bevittnar våld, utsätts för sexuella övergrepp, eller där barns liv är i fara görs en
anmälan till socialtjänst. Anmälan till socialtjänst görs av den som har
förstahandsuppgifterna, på den framtagna blankett som finns på intranätet. Om
ärendets art är akut ska telefonsamtal med berörd socialtjänst göras. Om det finns
oklarhet eller osäkerhet kring uppgifternas art rådgör familjerådgivaren med
barnrättsombud, kollegiet samt med chef. Om osäkerhet kvarstår konsulteras
socialtjänsten, utan att röja berörda klienters identitet.
4) Om det vid första mottagande av ärendet dvs. på telefonbokningen, framkommer
uppgifter gällande eskalerade konflikter och bråk, missbruk, våld, psykisk och/eller
fysisk sjukdom eller där någon avlidit i familjen ska vi ställa följdfrågor om barnets
situation och behov av stöd.
5) Vi ska alltid uppmärksamma barnets situation när vi träffar par som har barn där
förälder eller någon närstående till barnet:
-Har en psykisk störning eller funktionsnedsättning
- Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
- Har ett missbruk av alkohol, beroendeframkallande medel, spel om pengar och
/eller annan beroendeproblematik.
- Dör. Det kan tex. vara barnets förälder, syskon eller någon som barnet varaktigt bor
tillsammans med.
-

Om det finns/funnits våld i familjen
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6) Om vi möter någon av ovanstående situationer ska vi ställa frågor till den/de klienter
vi träffar som är föräldrar eller på annat sätt har barnet i sin närhet (tex. far och
morföräldrar, familjehem, vuxna syskon, bonusföräldrar) så att vi kan kartlägga och
bedöma om barnet behöver information, råd eller stöd. Vi ska ge information, råd
och stöd till de vi träffar så att de kan förmedla det vidare till det berörda barnet. Vi
ska hänvisa och tydligt rekommendera dem att vända sig till lämplig verksamhet som
kan ge information, råd och stöd samt behandling vid behov.
7) När det gäller barn som har bevittnat våld ska det vid minst ett samtalstillfälle tas
upp och samtalas med föräldrarna (de vuxna som barnet lever med) om hur barnets
mående och situation är. Familjerådgivaren bevakar att barnets perspektiv beaktas.
Varje familjerådgivare bedömer utifrån ärendets särart (och med stöd från kollegiet)
om barnet bör bjudas in till samtal för att på så sätt säkerställa barnets rätt att
uttrycka sin åsikt.
8) Om en separation är aktuell tar familjerådgivaren upp frågan om barnets behov och
situation tillsammans med föräldrarna och diskutera konsekvenser för barnet utifrån
olika aspekter. Om föräldrarna önskar det, är det möjligt för familjerådgivaren att ha
samtal där barnet deltar tillsammans med föräldrarna. Familjerådgivare kan också
hänvisa och rekommendera föräldrarna till andra kontakter så som socialtjänsten,
BUP osv.
9) Om det i de familjer vi träffar finns barn med fysisk och/eller psykisk
funktionsnedsättning och familjerådgivare får uppgifter som visar att barnet
diskrimineras eller exkluderas på ett otillbörligt sätt bör detta lyftas i samtalet med
föräldrarna (de vuxna som barnet bor tillsammans med).
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