Barn- och ungdomsenheten
Barn och unga

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter
Barn har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden
Förenta Nationernas (FN) barnkonvention anger barns rättigheter. Sverige har förbundit sig att följa
den. Där sägs att barns bästa ska komma i första hand vid åtgärder som rör barn. Med barn avses alla
människor under 18 år. I föräldrabalken finns bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot
sina barn och vilken omsorg barnen har rätt till. Det är dessa bestämmelser och framför allt
socialtjänstlagen som utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer.

Socialtjänstens ansvar
I socialtjänstlagen står det att socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa
upp under trygga förhållanden. Särskild uppmärksamhet ska socialtjänsten ägna de barn som riskerar
att utvecklas på ett sätt som kan vara till skada för dem. Barnets bästa ska alltid vara i fokus.
Socialtjänsten ska i nära samarbete med föräldrarna se till att barn som inte har det tillräckligt bra får
det stöd och det skydd de behöver. Om ett barn riskerar att fara illa på något sätt är det
socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd och stöd samt vid behov vård och behandling.
Om det visar sig vara bäst för barnet att få bo och vårdas utanför det egna hemmet ska socialtjänsten
se till att barnet får sådan vård.

Socialtjänstens utredningsskyldighet
När socialtjänsten får kännedom om att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten skyldig
att utreda vad barnet behöver. Kommunen har det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som
riskerar att fara illa. All personal som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar som kan
behöva särskilt stöd eller skydd är skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten.
Dessutom bör allmänheten kontakta socialtjänsten om man misstänker att ett barn kan behöva hjälp.

Vilka är vi?
Barn- och ungdomsenheten arbetar på Socialnämndens uppdrag. Vi har en mottagningsfunktion som
tar emot anmälningar och ansökningar samt socialsekreterare som gör utredningar gällande barn och
ungdomar 0-18 år. Inom enheten finns också barnhandläggare som arbetar med placerade barn samt
familjehemssekreterare. Vi har även en Familjeteamet som är en öppenvårdsenhet där det finns
familjebehandlare, ungdomsbehandlare, fältassistenter samt en kurator på ungdomsmottagning,

Vad innebär en utredning på socialtjänsten?
När socialtjänsten får information om att ett barn kan behöva hjälp har socialtjänsten en skyldighet
att ta reda på om barnet behöver stöd och/eller skydd. Då startas en utredning enligt 11 kap 1 §
socialtjänstlagen. Det innebär att vi pratar med föräldrar och barnet samt andra för familjen viktiga
personer eller myndigheter, till exempel skolan eller förskolan för att få en så bra bild som möjligt av
barnets livssituation.
Socialtjänsten har sekretess, vilket innebär att vi inte får lämna ut uppgifter till obehöriga. Däremot
har man i de flesta fall rätt att ta del av alla uppgifter som rör en själv och de barn som man är
vårdnadshavare för. Vi är skyldiga att dokumentera all information som inhämtas och att
sammanställa allt i en skriftlig utredning inom fyra månader. Utredningen avslutas med ett förslag på
vilken hjälp som vi bedömer bäst kan tillgodose barnets behov. Förslaget är frivilligt och man kan
tacka ja eller nej till det.

BBIC (Barns behov i centrum)
BBIC är ett system för dokumentation och
uppföljning inom socialtjänsten och används i
utredningarna.
Barnets grundläggande behov ska vara
utgångspunkten för allt socialt arbete.
Barnets behov sätts i relation till föräldrarnas
förmåga och faktorer i familjen och den
omgivande miljön. Det ger en helhetsbild av
barnets situation. Grunderna i BBIC illustreras
med hjälp av en triangel. Barnet är placerat i
mitten och runt omkring finns de faktorer som
påverkar barnets välbefinnande och möjligheter
att utvecklas.

Vad händer om vi inte är överens?
Föräldrar och socialtjänsten är oftast överens om vilken hjälp som barnet och föräldrarna kan
behöva. Det kan handla om stöd i olika former till barn och föräldrar, avlastning för föräldrar eller
vård och behandling för barnet i familjehem eller på institution.
Om socialtjänsten kommer fram till att ett barn behöver vård utanför det egna hemmet men vårdnadshavaren eller barnet självt, om det har fyllt 15 år, motsätter sig detta kan förvaltningsrätten
besluta om sådan vård efter ansökan från socialnämnden. Vård utan vårdnadshavares samtycke
beslutas av domstol med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Vid en sådan
domstolsprocess får både barnet och vårdnadshavare ett offentligt biträde, oftast en advokat.

Din socialsekreterares namn och telefonnummer:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hur kommer ni i kontakt med oss?
Telefon mottagningen: 08-124 57 207, 124 57 289
Telefon Ekerö direkt : 08-124 57 100
Mailadress: socialnamnden@ekero.se
Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö
Besöksadress: Tegelbruskvägen 1 b, Ekerö
Vid behov av akut hjälp utanför kontorstid, kontakta socialjouren nordväst: 08-44 44 503/504

