Stöd till barn och familjer

Förhandsbedömning

VAD HÄNDER NÄR EN
ANMÄLAN KOMMER IN
TILL SOCIALTJÄNSTEN?
När en anmälan kommer till socialtjänsten om att ett barn eller en ungdom
kan vara i behov av stöd eller skydd, är socialtjänsten alltid skyldiga att göra
en förhandsbedömning. Syftet med förhandsbedömningen är att ta ställning
till om en utredning kring barnets situation ska inledas eller inte.

SOCIALTJÄNSTENS
UPPGIFT
Ett besök bokas in för att du som vårdnadshavare och du som barn/ungdom
ska få ta del av anmälan, få möjlighet
att bemöta uppgifterna samt för att se
om det finns något behov av stöd från
socialtjänsten.
Efter samtalet gör socialtjänsten en bedömning och fattar beslut om utredning
skall inledas (enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen) eller inte. Om en utredning
ska inledas formuleras frågeställningar
som ska besvaras av denna.

Enhetschefen i samarbete med socialsekreteraren beslutar om det ska bli en
utredning eller inte. När detta är klart
så återkommer socialsekreterare till er
med beslut.
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ER UPPGIFT
För att få en så bra bild som möjligt av
er situation är det viktigt att du som
vårdnadshavare och du som barn/
ungdom hjälper oss att få fram den
information vi behöver samt sätter av
tid för att komma på inbokat besök.
Är det så att ni väljer att inte delta på
bokat besök kommer beslut om att
inleda eller inte inleda utredning ändå
att fattas.

DETTA HÄNDER EFTER
EN FÖRHANDSBEDÖMNING
Om utredning inte inleds avslutas ert
ärende hos socialtjänsten. Förhandsbedömningen sparas i två år enligt
gällande gallringsregler.
Om utredning inleds skickas förhandsbedömningen hem till er tillsammans
med en broschyr om hur en utredning
går till. Ni tilldelas därefter en socialsekreterare som kontaktar er då denne
fått ert ärende.
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KONTAKTA OSS
MOTTAGNINGEN STÖD TILL
BARN OCH FAMILJER
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 09-15
Onsdag 09-12
Tel: 0911-69 75 75

MER INFORMATION
www.pitea.se/Invanare/Omsorg-stod/Stod-till-barn-och-familj

Socialtjänsten
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

