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Socialtjänsten

Information 
till barn och 

ungdom



Varför är jag på socialtjänsten?

Att en socialsekreterare träffar dig och dina föräldrar kan 

bero på olika anledningar. 

En anledning kan vara att du eller dina föräldrar har 

bett om hjälp, det kallar vi för att ansöka om stöd.  

När socialtjänsten får en ansökan påbörjas en utredning.  

Det betyder att en utredning inleds.

En annan anledning kan vara att någon, till exempel en 

vuxen du känner, en lärare eller en polis är orolig för dig 

och har hört av sig till socialtjänsten och berättat vad de 

är oroliga för. Det kallas att göra en orosanmälan. När 

någon gör en orosanmälan och det inte går att utesluta 

att din familj behöver hjälp påbörjas en utredning. Det 

betyder att en utredning inleds.

När socialtjänsten får en ansökan eller en orosanmälan 

kommer socialsekreteraren prata med dig och dina 

föräldrar för att få veta hur du har det, hur du mår och om 

din familj kan behöva hjälp med något för att det ska bli 

bättre.



Vad är en utredning?

Utredningen innebär att en socialsekreterare samlar in 

information om dig. Under en utredning kan vi behöva 

träffa dig och dina föräldrar flera gånger för att ta reda på 

mer om dig och din familj och vad ni kan behöva för hjälp.   

Vi kan också behöva prata med andra personer för 

att få reda på mer om dig och din familj. Det kan till 

exempel vara lärare, sjukvård, bonusföräldrar eller 

släktingar, exempelvis mormor och farfar. Du kan få vara 

med och bestämma vilka personer vi ska prata med. 

En utredning kan ta olika lång tid att genomföra, men 

max fyra månader.

Det viktigaste är att du och din familj får det bättre. 

Utredningen avslutas alltid med att det fattas ett 

beslut. Beslutet kan vara att du och din familj klarar er 

utan socialtjänstens hjälp och då avslutas utredningen. 

Beslutet kan också vara att du och din familj behöver 

hjälp. Om ni vill ha hjälp, kommer ni få vara med och 

planera hur hjälpen ska se ut. Är du 15 år eller äldre och 

inte är nöjd med beslutet kan du överklaga beslutet. 

Fråga din socialsekreterare om hur en överklagan går till.

Det kan hända att du eller dina föräldrar och socialtjänsten 

inte är överens om vilken hjälp ni behöver. Det kan också 

hända att du och dina föräldrar inte vill ha någon hjälp. 

Om du och dina föräldrar (vårdnadshavare) tackar nej till 

hjälp, och socialtjänsten fortfarande är väldigt oroliga för 

dig, finns det möjligheter för socialtjänsten att ansöka om 

LVU (lagen om vård av unga) hos en domstol som heter 

Förvaltningsrätten. 

Att ansöka om LVU betyder att det är domstolen som 

bestämmer om du ska få hjälp eller skydd även om 

du och dina vårdnadshavare inte vill det. Fråga din 

socialsekreterare om du vill veta mer.

Du har rättigheter

» Du har rätt till hjälp och skydd. 

» Du har rätt att få information om vad 

    socialtjänsten kan hjälpa dig med.

» Du har rätt att få reda på vad

   som händer under utredningen.

» När vi träffar dig får du ta med dig  

    någon som stöd på mötet. 

» Du kan få träffa oss utan dina  

    föräldrar om du vill.

» Du har rätt att få tolkhjälp om du  

    inte talar eller förstår svenska.



Rubrik

Brödtext

BBIC - Barnets Behov I Centrum

BBIC är en förkortning av barnets behov i centrum. När 

socialsekreteraren ställer frågor till dig och dina föräldrar 

används BBIC-triangelns områden som stöd för att få 

veta saker om hur du och familjen har det. Till exempel 

hur du mår, hur du trivs hemma och i skolan.

I BBIC-triangeln finns barnet i mitten och runt om finns 

viktiga områden i ett barns liv.

Här kommer exempel på frågor som kan ställas:

• Känner du dig trygg hemma?

• Vad behöver din familj göra för att du ska må bra?

• Finns det andra vuxna som kan hjälpa dig att må bra?
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Om socialtjänstens avdelning 
Barn- och familj
 
På socialtjänstens avdelning Barn- och familj i Nybro 

kommun arbetar socialsekreterare. Vi arbetar utifrån 

Barnkonventionen och en lag som heter Socialtjänstla-

gen. Båda dessa bestämmer att vi på socialtjänsten ska 

jobba för att du, andra barn och ungdomar får den hjälp 

ni behöver. 

Du kan höra av dig till oss om du behöver hjälp och stöd. 

Du har rätt att få tolkstöd om du inte talar eller förstår 

svenska. 

Du kan till exempel höra av dig:

• Om du inte mår bra hemma.

• Om du själv gör saker som inte  

är bra för dig och vill ha hjälp.

• Om dina föräldrar eller någon annan  

gör saker som du mår dåligt av.

Kontakta oss

individochfamilj@nybro.se 

Dunderbergsgatan 2 i Nybro

nybro.se

Vardagar 08-12 & 13-16
0481–451 72 (Barn- och familjs mottagningstelefon)

Kvällstid, natt & helg
020-45 39 00 (Sydostjouren)


