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Förhandsbedömning
När det kommer en anmälan till socialtjänsten från någon som är
orolig för ett barn är socialtjänsten skyldig att följa upp anmälan.
Detta kallas för förhandsbedömning och innebär att man talar med
vårdnadshavaren och barnet. Om det finns kvar oro för barnet är
socialtjänsten skyldig att göra en utredning.
Även när du själv gör en ansökan om hjälp är socialtjänsten skyldig
att göra en utredning för att kunna fatta ett beslut.
Utredning
Syftet med utredningen är att ta reda på barnets behov. En
socialsekreterare gör utredningen och samlar information genom
samtal med familjen och andra som finns i barnets vardag,
exempelvis personal på förskola, skola och sjukvård. Du får gärna
komma med egna förslag på vem vi ska prata med.
Socialsekreteraren gör tillsammans med familjen en plan för hur
utredningen ska gå till. Om situationen är allvarlig kan socialtjänsten
utreda även om inte familjen vill det. Socialtjänsten ska hålla dig
informerad om det fortsatta utredningsarbetet.

Sekretess
Sekretess innebär att socialsekreteraren inte får berätta för andra
om det du har sagt. Men ibland kan vi behöva prata med andra
om ditt barn och du kan ge oss tillåtelse att göra det för att
underlätta samarbetet kring barnet.
När är utredningen klar ?
Utredningen är klar när socialsekreteraren fått de uppgifter som
behövs. Därefter gör socialsekreteraren en bedömning om det
finns behov av stöd. Utredningen får som längst ta fyra månader.
Vid särskilda skäl kan den förlängas.
Om barnet behöver stöd planerar socialsekreteraren och familjen
tillsammans vilket stöd som passar bäst. Familjen kan tacka nej
till det stöd som erbjuds. Men om socialtjänsten trots det bedömer
situationen som mycket allvarlig kan en ansökan om vård utanför
hemmet göras hos Förvaltningsrätten, enligt Lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU).
Rättigheter
Vårdnadshavare och ungdomar över 15 år har rätt att ta del av
vad socialtjänsten skrivit om dem. Barn har rätt att prata med
socialtjänsten om sin situation även om föräldrarna inte vill. Är du
missnöjd med något kan du vända dig till chefen för kommunens
socialtjänst eller till Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet för
socialtjänsten. De flesta besluten inom socialtjänsten kan
överklagas.
Barns behov i centrum (BBIC)
Vår kommun arbetar utifrån BBIC som är ett system för utredning
och uppföljning. BBIC rekommenderas av Socialstyrelsen och
används av de flesta kommuner i Sverige. Syftet med BBIC är att
ta reda på barnets unika behov och om föräldrarna har förmågan
att ge barnet vad det behöver.
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