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Barnkonsekvensanalys inför förslag om riktlinjer för arbetet med att vägleda nyanlända till eget boende samt förslag till 
övergångsbestämmelser för de nyanlända som togs emot 2016 till 2018 
En barnkonsekvensanalys utförs vid överväganden om beslut eller åtgärder som berör barn. Det görs genom att lista de konsekvenser som ett beslut 
kan ge för barnet samt hur ett beslut eller överväganden eventuellt kan påverka barnet. Om åtgärden eller beslutet bedöms få konsekvenser för 
barnet ska hänsyn tas till de mänskliga rättigheter som barn har enligt bland annat barnkonventionen och konventionen om de mänskliga 
rättigheterna.  

Beslut   Positiva 
konsekvenser 

Hur påverkas 
barnet 

Negativa konsekvenser Hur påverkas barnet Åtgärd  

Tidsbegränsade 
bostadskontrakt enligt 
riktlinjer 

Föräldrar får arbete 
 
Föräldrar får eget 
bostadsavtal  
 

Möjlighet för 
positiv 
utveckling 
genom att 
föräldrar blir 
förebilder, 
föräldrar känner 
inflytande över 
sitt liv, goda 
hälsoaspekter, 
tryggare tillvaro. 
 

Föräldrar kan bli 
arbetslösa vid flytt 
 
Barn skiljas från nätverk 
(skola och föreningsliv) 
 
Risk för kortsiktiga 
bostadslösningar  
 
Föräldrars oro över 
bostadssituationen kan 
påverka barnet 

Risk för negativ utveckling om 
förälder och nätverk 
(barnhälsovård, barnomsorg 
och utbildningsväsende) runt 
barnet inte kan erbjuda 
stabilt/långsiktigt/permanent 
stöd och trygghet.    
 

Tydlig information till nyanlända 
om bostadskontraktets 
förutsättningar. 
 
Utökad tillgång till stöd gällande 
bostad och sysselsättning, 
genom tillsättning av 
boendecoach och jobbcoach.  
 
Kontraktstiderna anpassas efter 
skolterminer.  

Uppsägning av 
bostadskontrakt enligt 
övergångsbestämmelser 

Föräldrar får arbete 
 
Föräldrar får eget 
bostadsavtal  
 

Möjlighet för 
positiv 
utveckling 
genom att 
föräldrar blir 
förebilder, 
föräldrar känner 
inflytande över 
sitt liv, goda 
hälsoaspekter, 
tryggare tillvaro. 
 

Föräldrar kan bli 
arbetslösa vid flytt 
 
Barn skiljas från nätverk 
(skola och föreningsliv) 
 
Risk för kortsiktiga 
bostadslösningar  
 
Föräldrars oro över 
bostadssituationen kan 
påverka barnet. 

Risk för negativ utveckling om 
förälder och nätverk 
(barnhälsovård, barnomsorg 
och utbildningsväsende) runt 
barnet inte kan erbjuda 
stabilt/långsiktigt/permanent 
stöd och trygghet.   

Tydlig information till nyanlända 
om vilket stöd de kan få av 
kommunen under 
uppsägningstiden. 
Kommunen har rutiner för elever 
som byter skola under terminen. 
I årskurs nio har barnet rätt att 
gå kvar i skolan, enligt rutiner 
som finns i skolan. 
Kontraktstiderna anpassas efter 
skolterminer. 
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