
ENLIGT 11 KAP. 1 § SOCIALTJÄNSTLAGEN

UTREDNING BARN OCH UNGA



 

  



Hur får socialtjänsten veta att en familj kan 

behöva hjälp? 

I Sverige finns lagar som bestämmer vad barn har rätt till. 

Alla barn har rätt att få mat, kläder, trygghet, någonstans 

att bo, gå i skolan, få kärlek och bli behandlade på ett bra 

sätt. Det är föräldrarnas uppgift att se till att barnen får de 

här sakerna. Det är förbjudet att slå barn eller vara elak 

mot barn på något annat sätt. Om någon är orolig för att 

ett barn inte behandlas väl eller får sina behov tillgodo-

sedda, kan den personen anmäla det till socialtjänsten. 

 

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att ett 

barn under 18 år far illa till socialtjänsten. Anställda  

som arbetar med barn (ex skola, hälso- och sjukvård, 

tandvård, polis) är enligt lag skyldiga att anmäla om de  

i sitt arbete får information om eller misstänker att ett 

barn far illa. Vårdnadshavare eller barn kan även själva  

ta kontakt med socialtjänsten och ansöka om hjälp och  

stöd.  

 

När inleds en utredning? 

När socialtjänsten tar emot en anmälan eller ansökan  

om ett barn är socialtjänsten skyldig att bedöma om 

barnets behov behöver utredas. Tillsammans med 

vårdnadshavare, och vid behov barnet, gås anmälan 

igenom. Är anmälaren inte anonym ges information  

om vem som lämnat den. Anmälaren kan också vara  

med i ett gemensamt samtal med vårdnadshavare  



och barn. Görs bedömning att det kan finnas behov av  

stöd och/eller skydd för barnet inleds utredning. 

 

Hur går en utredning till? 

En utredning genomförs av en eller två socialsekreterare. 

Tillsammans med vårdnadshavare och barn (utifrån ålder 

och mognad) planeras hur utredningen kommer gå till. 

En utredningsplan skrivs innehållande vilka frågor som 

ska besvaras och vem socialsekreteraren behöver prata 

med.  

 

Samtal förs alltid med vårdnadshavare och barn om det 

inte anses olämpligt av någon anledning. Samtalen kan 

till exempel handla om hur barnet och föräldrarna mår, 

hur det fungerar hemma och i skolan, om det är något i 

familjen som är jobbigt o.s.v. Syftet med utredningen är 

att få en förståelse för hur barnet har det och om det  

finns behov av stöd och/eller skydd.  

 

Socialsekreteraren behöver ofta prata med flera personer 

som har kännedom om barnet. Socialsekreteraren har  

rätt att ta de kontakter som behövs för att bilda sig en 

uppfattning om barnet. Vårdnadshavare får alltid 

information om vilka socialsekreteraren tar kontakt  

med.  

 



Utredningen utgår från BBIC (barns behov i centrum) 

som är det arbetssätt som socialsekreteraren använder 

som stöd för att undersöka barnets behov. Nedan bild 

visar de behovsområden som utreds.  

 

 

 

 

 

 

 

Samtal och information dokumenteras genomgående 

och ligger till grund för beslutet. Vårdnadshavare och 

barn har rätt att få information och insyn i utredningen. 

En utredning ska vara färdig senast fyra månader efter  

att den inletts, om det inte finns särskilda skäl att för-

länga utredningstiden.  

 

Målet med en utredning är att tillsammans med barnet 

och vårdnadshavare komma överens om vad som är  

bäst för barnet.  

 

  



Vad händer när utredningen är färdig? 

När utredningen är färdig har socialsekreteraren gjort en 

bedömning om barnets eventuella behov av stöd och/eller 

skydd. Bedömningen kan vara att det inte behövs någon 

särskild insats för barnet. I det fallet avslutas utredningen 

och kontakten med familjen avslutas. I annat fall kan 

bedömningen vara att barnet behöver en eller flera 

insatser för att kunna säkerställa att barnet får sina behov 

tillgodosedda. Om det bedöms att barnet är i behov av 

insatser samarbetar socialsekreteraren med familjen i  

hur dessa ska utformas. Det kan handla om stöd till 

vårdnadshavare i föräldrarollen, familjesamtal eller  

direkt stöd till barnet genom samtal av motiverande, 

stödjande eller behandlande karaktär. 

 

Det finns tillfällen då barnets behov är så pass 

omfattande och allvarliga för barnets fortsatta utveckling 

att det bedöms att barnet behöver placeras utanför det 

egna hemmet i t.ex. ett familjehem eller på HVB (hem 

för vård och boende). Strävan är alltid att socialtjänsten 

och familjen ska vara överens om sådana omfattande 

insatser i barnets liv. I de fall man inte är överens och 

situationen bedöms så allvarlig för barnet kan social-

tjänsten besluta om tvångsåtgärder enligt LVU (lagen  

om särskilda bestämmelser om vård av unga). Ett sådant 

beslut, mot vårdnadshavares och/eller barnets vilja, kan  



socialtjänsten enbart besluta om under en kortare tid.  

Om längre placering krävs, beslutas detta i domstol.  

Vårdnadshavare och barnet, om det fyllt 15 år, har rätt  

att ta del av den sammanställda utredningen och har 

möjlighet att lämna synpunkter på denna. Dessa ska 

dokumenteras.  

 

Vad kan man göra om man inte är nöjd?  

Vissa beslut från socialtjänsten kan överklagas om  

barnet och vårdnadshavare inte är nöjda. Information  

om hur man överklagar följer med de beslut som är 

överklagningsbara. 

 

Sekretess  

All som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt, 

vilket betyder att uppgifter om familjer inte får lämnas 

ut till obehöriga.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ta kontakt med oss! 

Har ni frågor kring utredningar eller socialtjänsten är  

ni välkomna att ta kontakt med oss! 

 

Ni når oss via receptionen på 0492-76 90 00.  

 

 

 

 

 

 

Vimmerby Kommun 
Stadshuset 

598 81 Vimmerby 
0492-76 90 00 

www.vimmerby.se 

 

 

 

 




