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Beslutet att inleda en utredning kan inte överklagas.
Beslut att inleda utredning fattas med
stöd av Socialtjänstlagen kap.11:1
En utredning ska vara slutförd inom fyra
månader
Du kan under utredningen få ut den dokumentation
som finns hos socialtjänsten.
Vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15 år,
har rätt att ta del av utredningen då den är klar.
De har då möjlighet att lämna sina synpunkter och
att få dessa antecknade.
Inom Socialtjänsten råder sekretess. Det betyder
att Socialtjänsten inte lämnar ut uppgifter till obehöriga
Vissa beslut som fattas när utredningen är klar kan
överklagas till Länsrätten. Vi är skyldig att hjälpa
dig med överklagan.

Vad är en
barn-/ungdomsutredning?
och
Hur går den till?

Vem kan du kontakta?

Klagomål

Under utredningens gång kontaktar du i första hand
din utredare, men du kan också ringa till
enhetschefen för
Barn- och ungdomsgruppen
0911-69 00 00

Om det är något du är missnöjd med under utredningen kan du tala med utredaren eller chefen för utredningsenheten. Du kan även
kontakta den sociala enheten på Länsstyrelsen om du
är missnöjd med kontakten med oss.
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Utredning av Barn och Unga — inom Socialtjänsten
Varför görs en utredning??
När socialtjänsten får information
om att ett barn kan behöva stöd
eller skydd, är socialtjänsten skyldig att utreda barnets behov av
stöd och hjälp. Informationen kan
komma i form av anmälan eller
ansökan. Utredningen skall syfta
till att ge en helhetsbild av familjens situation
I samband med att beslut fattas om att inleda utredning formuleras frågeställningar som man tänker sig
att en utredning skulle behöva svara på så att rätt
stöd och hjälp kan ges till barnet/familjen.

Socialtjänstens uppgift
Syftet med utredningen är att se vilket behov av
stöd/hjälp som finns och vad som kan vara rätt hjälp
för att lösa det.
Ofta kan man redan tidigt i en utredning komma
överens om vilket stöd som behövs. Socialtjänsten
försöker alltid, så långt det är möjligt, göra sin utredning i nära samarbete med barnet och familjen.
Ibland kan man för att få en helhetsbild också ta
kontakt med andra i barnets/familjens
omgivning, t ex barnavårdscentral, förskola och skola. Dessa
kontakter tas oftast i samförstånd med de inblandade men
kontakter kan tas även om vårdnadshavaren inte vill det.

En utredning ska vara slutförd inom fyra månader, men
vi vill alltid genomföra den så fort som möjligt. Uppläggningen av en utredning diskuteras med familjen,
som också kan ge förslag på personer som kan tillföra
utredningen viktiga uppgifter.
Målsättningen är att föräldrar, barn och Socialtjänsten
ska vara överens om vilken hjälp barnet/ familjen behöver.

Så här går en utredning till
•
•

•

Din uppgift
För att vi skall få en så bra bild som möjligt av er situation är det viktigt att du/ni hjälper oss med att få fram
alla viktiga fakta. Det kan vara genom att själv berätta
eller att tala om vilka personer som du tror kan hjälpa
till att skapa en bra bild av er situation.
Det är också viktigt att du hjälper till genom att sätta av
tid för de möten som krävs för att vi skall kunna
genomföra utredningen så fort som möjligt
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En socialsekreterare utses som
skall ansvara för utredningen.
En utredningsplan skrivs. I den
ska det stå vilka frågor som skall utredas. Här
ska också stå vilka kontakter som kommer att
tas och med vilka.
Utredningsplanen diskuteras med vårdnadshavaren och barnet/ungdomen.
För att få en så bra bild som möjligt pratar socialsekreteraren ibland med andra som känner
barnet, t ex släkt, familjens vänner,
barnavårdscentral, barnomsorg och
skola.
Utredningen avslutas med att Socialtjänsten gör en bedömning utifrån
den insamlade informationen.
Bedömningen ligger sedan till grund för beslut
om barnet och föräldrarna ska erbjudas hjälp

Det här händer efter en utredning
Det här kan Socialtjänsten komma fram till i en
utredning:
• Det finns inga behov av insatser
• Det finns behov av insatser, men vårdnadshavaren avböjer
• Det finns behov om insatser i öppenvård
(frivilligt)
• Det finns behov av vård utanför hemmet.
Om föräldrar och/eller barn inte håller med
och barnet är i behov av skydd kan socialnämnden ansöka hos Länsrätten om vård
med stöd av LVU (lagen om vård av
unga).

