
En liten bok
om utredning





När någon är orolig för hur ett barn har det 
kontaktar de oss på socialtjänsten.  
De som ringer eller skriver till oss  
kan vara en mamma, en pappa, en mormor,  
en lärare, en granne eller någon annan. 

Barn kan också ringa och prata  
om något som är jobbigt.



När barn har det jobbigt eller när något  
tråkigt har hänt träffas vi och pratar om det. 
Barnen, föräldrarna och vi som jobbar  
på socialtjänsten pratar tillsammans  
om hur vi ska göra för att det ska bli bra. 

Detta kallar vi utredning. 





Vi pratar om vad barn behöver för att växa och må bra. 



Vi pratar om vad barn behöver för att växa och må bra. 



Vi pratar om de områden som är viktiga för att förstå hur barnet mår i sin familj.

Hur mår kroppen?
     Hur går det för barnet i      
          förskolan eller skolan?

Hur känner sig barnet?
Till exempel arg, glad eller ledsen?

Hur ser barnets fritid ut?
Hur mår barnet i sin familj 

och med vänner?
Hur är barnet mot andra?



Vi pratar om de områden som är viktiga för att förstå hur barnet mår i sin familj.

Vad känner och tycker 
barnet om sig själv?

Hur klarar sig barnet   
i olika situationer?

Hur mår barnet i sin familj 
och med vänner?

Hur är barnet mot andra?





Tillsammans med föräldrar och barn  
bestämmer vi om någon eller flera i familjen 
behöver hjälp från oss. 

Ibland hjälper andra personer till. Det kan 
vara släktingar, vänner, lärare, en kurator eller 
någon annan. 



Sverige och många andra länder har lovat att följa något som kallas för Barnkonventionen. 
Detta gäller oss som jobbar på socialtjänsten. I Barnkonventionen står det till exempel att:

Alla barn har rätt att må bra.

Alla barn har rätt  
att vara med sin familj.

Ingen får skada barn eller  
tvinga barn att göra farliga saker.



Sverige och många andra länder har lovat att följa något som kallas för Barnkonventionen. 
Detta gäller oss som jobbar på socialtjänsten. I Barnkonventionen står det till exempel att:

Alla barn har rätt att säga vad de tycker.  
    Vuxna ska lyssna på barn och tänka på  
        vad som är bäst för barn.

Alla barn har rätt  
att känna sig trygga.



Det är vi som kommer att träffa dig och din familj.

Vi är socialsekreterare på socialtjänsten. 
Vårt jobb är att hjälpa barn och familjer 

som har det jobbigt. 



Så här når du oss:
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Du hittar mer information om socialtjänsten på kollpasoc.se




