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Den här foldern har tagits fram av Vård– och om-
sorgsförvaltningen på Sala kommun. 
 
FÖRVALTNINGSKONTOR 
Sala Kommun 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 
Telefon, växel 0224-74 70 00 
Fax 0224-192 98 
E-post vard.och.omsorgsforvaltningen@sala.se 
 

 

 

Välkommen till Vård– och omsorgsförvaltningen 

 

ÖPPETTIDER 
Vardagar kl. 08.30–11.30, 13–16 
 

Socialtjänsten Barn– och ungdomsgruppen 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 

 

Utredare i ditt ärende är 

 

 

________________________________________________________________ 

BARNS RÄTTIGHETER OCH  
SOCIALTJÄNSTENS SKYLDIGHETER 

INFORMATION OM UTREDNINGAR  FÖR BARN OCH UNGA  

ENLIGT 11 KAP § 1  SOCIALTJÄNSTLAGEN 
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I socialtjänstlagen står det att en kommun är skyldig 
att utreda ett barns situation om de får reda på att 
barnet kan ha behov av skydd eller stöd av social-
tjänsten. Enligt socialtjänstlagen ska utredningen inte 
vara mer omfattande än vad som behövs och den ska 
avslutas inom 4 månader om det inte finns särskilda 
skäl. Om en utredning påbörjas av socialtjänsten ska 
de som utredningen handlar om alltid får information 
om detta. 

VAD ÄR EN UTREDNING ENLIGT 11 KAP 1 § SOCIALTJÄNSTLAGEN ? 
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Målet med en utredning är alltid att föräldrar, barnet och social-
tjänsten tillsammans ska komma fram till vad som är bäst för 
barnet. En utredning kan leda till fyra olika beslut 

 

Utredningen visar att barnets behov är tillgodosedda. 

Utredningen visar att barnet har behov som inte är tillgo-
dosedda och vårdnadshavaren samtycker till insats. 

 

Utredningen visar att barnet har behov som inte är tillgodo-
sedda men vårdnadshavare samtycker inte till insats. Social-
tjänsten har då två alternativ: 

 

Socialtjänsten avslutar utredningen. 

Socialtjänsten kan ansöka om tvångs-
vård enl LVU (lagen om särskilda be-
stämmelser om vård av unga) hos För-
valtningsrätten. För detta krävs en på-
taglig risk att barnets hälsa eller utveck-
ling skadas om inte behoven tillgodoses. 

 

De vård– och insatsalternativ som kan bli aktuella är t ex råd– 
och stödsamtal med socialsekreterare, familjebehandling, kon-
taktperson, kontaktfamilj, familjehem, behandling på ett be-
handlingshem m m. Vilken insats det blir beror på hur stora och 
vilka barnets behov är.  

 

Om utredningen avslutas med beslut om insatser görs en vård-
plan som beskriver barnets vårdbehov och vad som målet med 
vården. Insatserna följs sedan upp och ska upphöra så snart må-
let för vården är uppfyllt. 

VAD KAN EN UTREDNING LEDA TILL? 
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Informationsinsamlingen görs utifrån en helhetssyn på barnets 
situation som symboliseras av en triangel.  
I triangeln finns 3 sidor:  

Barnets behov 

Föräldrarnas förmåga 

Familj och miljö 

Alla sidor i triangeln utreds för att se vilka behov barnet har och 
hur behoven tillgodoses av föräldrarna eller andra i familj och 
miljö.  

Allt som görs i en utredning ska i möjligaste mån göras i sam-
tycke med vårdnadshavare men socialsekreterare kan utifrån 
barnets behov ta in information utan samtycke.  
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Socialtjänstens myndighetskontor är indelat i funktionsområ-
den; barn & ungdomsgruppen, vuxengruppen och ekonomi-
gruppen. Dessutom finns det särskilda handläggare för familje-
rättsliga– och familjehemsfrågor.  

 

Det är socialsekreterare från barn & ungdomsgruppen som ut-
reder alla ärenden som rör barn och ungdomar och deras famil-
jer.  

 

Kontakta respektive grupp, se Sala kommuns hemsida, 
www.sala.se, eller ring 0224-74 70 00. 

VEM GÖR UTREDNINGARNA? 
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Sekretess innebär att anställda på socialtjänsten inte får be-
rätta, muntligt eller skriftligt, om enskildas personliga förhål-
landen om det kan leda till skada för den enskilde. Sekretess 
gäller även inom socialtjänsten där uppgifter om personliga 
förhållanden inte får spridas till någon som inte har med upp-
gifterna att göra. Vårdnadshavare har som huvudregel rätt att 
ta del av sina barns handlingar. Socialtjänsten har rätt att få 
information från andra myndigheter om barn som utreds.  

SEKRETESS 

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG SOM VÅRDNADSHAVARE? 

Socialtjänsten ska informera om anled-
ningen till att en utredning har inletts,  
hur den ska gå till och vilka som kommer 
att bli kontaktade. Innan beslut fattas av 
socialtjänsten ska den utredningen berör 
få ta del av utredningen. Som vårdnads-
havare har man rätt att ta del av skriftlig 
dokumentation som gäller både en själv 
och sina barn. 

 

Beslut från socialtjänsten kan överklagas. En överklagan ska 
lämnas inom tre veckor från den dag man fick del av beslutet. 
Hur man överklagar är socialtjänsten skyldig att ge informat-
ion om. Om man är missnöjd med något hos socialtjänsten kan 
man vända sig till chefen för kommunens socialtjänst eller till 
Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet för socialtjänsten. 
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En utredning kan påbörjas av tre skäl:  

Genom en ansökan 

Genom en anmälan 

På socialtjänstens initiativ 
 

En person som har behov av stöd eller skydd kan själv göra en 
ansökan till socialtjänsten. En anmälan kan komma från t ex 
BVC, förskola/skola, sjukvård, polisen, anhöriga eller grannar. 
Personer som arbetar med barn är skyldiga att anmäla om de är 
oroliga för ett barn (enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen). En an-
mälan kan också ske av andra personer och vara anonym. 

HUR BLIR DET EN UTREDNING? 

VAD HÄNDER I UTREDNINGEN? 

I en utredning görs en utredningsplan tillsammans med vård-
nadshavare där man anger vilken information som ska hämtas 
in, hur den ska hämtas in och vilka som ska medverka i utred-
ningen. 

När en utredning är påbörjad ska socialsekreterare samla in in-
formation för att få en så bra bild av barnets situation som möj-
ligt. 

Syftet med utredningen är att se vilka behov barnet har och om 
det finns behov som inte blir tillgodosedda. För att samla in den 
informationen behöver socialsekreterare samtala med vård-
nadshavare för barnet, med barnet själv, och med andra i famil-
jen eller i släkten som har information som kan ha betydelse för 
utredningen.  

Andra myndigheter, t ex skolan, kan kontaktas för att ge sin bild 
av barnets situation och vilka behov som barnet har. I utred-
ningen ska både vårdnadshavares och barnets synpunkter 
komma fram.  


