
 

 

 

 

 

 

 

Till alla  

barn och 

ungdomar… 

… som träffar 

socialsekre-

terare i Sala 

VÅRD OCH OMSORG 



 

Hej, 

Vi som jobbar som socialsekreterare här i Sala tycker 

att det viktigaste med vårt arbete är att se till att alla 

barn och ungdomar har det bra. Det finns lagar och 

bestämmelser i Sverige som gäller för alla och där står 

det mycket om vilka rättigheter som barnen har i 

Sverige. De lagarna och bestämmelserna läser vi mycket 

i för att se att vi gör rätt när vi jobbar med barn och 

ungdomar.  

En av de viktigaste texterna är FN:s Barnkonvention. 

Det är en sorts lag som nästan alla länder i världen 

rättar sig efter. Där står det tydligt vad man måste 

tänka på när det gäller hur barn har det och hur vuxna 

får behandla barn i olika situationer.  

Vi i Sala tycker att det är jätteviktigt att ni barn och 

ungdomar känner till vad ni har för rättigheter och vad 

ni kan ställa för krav på oss vuxna. När ni träffar oss 

socialsekreterare vill vi att ni ska veta hur vi tänker när 

det gäller barn och ungdomar, så att ni kan påminna oss 

om ni tycker att vi inte gör som vi skall. 

 

 



 

Här kan du läsa lite av det som står i 

Barnkonventionen: 

Barnkonventionen 

 Alla barn har lika rättigheter och är lika mycket värda. 

 Alla barn har rätt att säga vad de tycker. Barn har rätt att 
vänta sig att vuxna lyssnar och tar dem på allvar. 

 Alla barn har rätt att tänka vad de vill. 

 De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först 
och främst tänka på vad som är bäst för barnet. 

 Alla barn har rätt att inte bli slagna, och ingen får vara 
elak mot ett barn. 

 Alla flyktingbarn har rätt att få hjälp och skydd. De har rätt 
att tala sitt eget språk, vara som de är, och tro på sin 
Gud. 

 Funktionshindrade barn har rätt att få vara med som alla 
andra. 

 Alla barn har rätt att gå i skolan gratis och lära sig saker, t 
ex olika språk och hur det är i andra länder. 

  
Förenklat utdrag ur FN:s Barnkonvention.  
 



Här kan du läsa lite om hur vi socialsekreterare 

jobbar: 

Vad kan socialtjänsten göra 

för att barn och ungdomar i 

Sala skall ha det bra? 
 

Tala om för socialtjänsten om ett barn 

behöver hjälp 
 

Socialtjänsten ska ordna hjälp och skydd åt barn och  ung-

domar som har det svårt. 

Därför måste socialtjänsten få veta vilka som behöver hjälp. 
 

I socialtjänstlagen står det att alla vuxna bör berätta, för 

socialtjänsten om de tror att ett barn behöver hjälp. 

Man behöver inte tala om vad man heter när man berättar om 

detta för socialtjänsten. 

 

Många personer måste anmäla om ett barn 

behöver hjälp 
 

Alla som arbetar med barn och ungdomar måste berätta för 

socialtjänsten om de tror att ett barn behöver hjälp. 
  
Den som anmäler behöver inte veta säkert att barnet behöver 

hjälp. 

 

Det räcker att man får veta något som kan betyda att barnet 

behöver hjälp. 



Socialtjänsten utreder hur barnet har det 
 

Socialtjänsten tar reda på (utreder) hur barnet har det för att 

kunna se till att barnet får den hjälp det behöver. 
 

När socialtjänsten utreder träffar socialsekreterare barnet och 

barnets familj.  

De pratar även med andra som känner barnet och familjen väl, 

tex dagisfröknar, lärare och släktingar. 

Socialsekreterarna som gör utredningen ska arbeta så 

att inte någon i familjen får problem i onödan. 

 

Du och din familj kan få hjälp 
 

Barnet och familjen kan bli erbjudna hjälp och stöd av olika 

slag när utredningen är klar.  

Det kan till exempel vara en kontaktfamilj som barnet kan få 

komma till vissa helger. 

Det kan också vara en kontaktperson som barnet eller 

föräldrarna träffar utanför hemmet eller någon som kommer 

hem till familjen och hjälper till med det som behövs. 

 

Vad händer om barnet inte kan bo kvar 

hemma? 
 

Ibland kan barnet inte bo kvar hemma. 

Då ska socialtjänsten först undersöka om barnet kan bo hos en 

släkting eller någon annan som är viktig för barnet. 

Går inte det kan barnet få flytta till ett annat hem. 

Då letar socialsekreteraren efter ett hem som på bästa sätt tar 

hand om barnet.  

Socialsekreteraren ser också till att barnet och föräldrarna kan 

träffas och känna att de är en familj fastän barnet inte bor 

hemma. 



Föräldrar kan få hjälp 
 

Det kan vara svårt att vara en bra mamma eller pappa. 

Därför kan föräldrar få stöd och hjälp från socialtjänsten. 

 

Socialtjänsten ska hjälpa barn vars 

föräldrar är skilda 
 

Socialtjänsten ska hjälpa både barn och föräldrar när barnets 

föräldrar inte bor tillsammans.  

Det kan gälla frågor om var barnet ska bo eller hur ofta 

barnet ska träffa den förälder som barnet inte bor hos.  

Barnet kan behöva extra mycket stöd om föräldrarna inte är 

överens vid skilsmässan och domstolen har beslutat var 

barnet ska bo och hur barnet ska träffa föräldern. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRD OCH OMSORG 

 

Din socialsekreterare heter 

 

……………………………………. 

 

och har telefonnummer 

 

……………………………………. 

 

och mailadress 

 

……………………………………. 

 

Du får gärna ringa eller maila om du 

undrar över något! 

 



 

 

 

 


