Sekretess inom socialtjänsten

Socialtjänsten omfattas av sekretess.
Det betyder att den som tar kontakt
med socialtjänsten inte behöver vara
rädd för att uppgifterna lämnas ut till
obehöriga.

Däremot har personen det handlar
om i de flesta fall rätt att se de
uppgifter som rör en själv.
Anmäla när barn far illa

Barns rättigheter

Personal som jobbar med barn är
skyldiga att anmäla när de kommer i
kontakt med barn som kan behöva
stöd eller skydd.

FN:s barnkonvention gäller som lag
i Sverige och anger barns rättigheter.
I den står det att barns bästa ska
komma i första hand när det gäller
åtgärder som rör barn.

Det kan vara till exempel
skolpersonal eller sjukvårdspersonal.
De anmäler då till socialtjänsten
enligt Socialtjänstlagen.
Dessutom uppmanas allmänheten att
höra av sig till socialtjänsten när ett
barn kan behöva hjälp.
Dessa bestämmelser är uttryck för
den särskilda omsorg om barn som
är utmärkande för svensk
lagstiftning.

Enligt barnkonventionen är alla
personer under 18 år barn.
I Föräldrabalken finns bestämmelser
om vilka skyldigheter föräldrar har
mot sina barn.
Vid akuta ärenden utanför
kontorstid kontakta socialjouren
på telefon 0498-26 91 45.

Barns rättigheter
och föräldrars skyldigheter

Socialförvaltningen
Besöksadress P olhem sgatan 29
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon 0498-26 88 19, 08.00-16.00
Webbplats w w w .gotland.se/ socialtjänst

Så här går en
utredning till


Socialtjänsten träffar barnet
och föräldrarna.



För att få en bred bild av
barnets situation kontaktas
även andra i barnets
omgivning. Det kan vara
barnavårdscentral, förskola
eller skola.



Ibland kan kontakter utanför
familjen tas mot
vårdnadshavares vilja.

Det kan dock hända att
socialtjänsten tar ett beslut om att
ett barn ska vårdas utanför hemmet
men att familjen eller barnet inte
tycker att beslutet är bra.



Familjen kan ge förslag på
personer som kan bidra med
viktiga uppgifter.



En utredning får ta högst fyra
månader. Den avslutas med
bedömning och beslut.

Då kan en domstol besluta om
sådan vård efter ansökan från
socialtjänsten.



Beslutet kan handla om att
barnet och familjen ska få
hjälp av socialtjänsten på
olika sätt.



Beslutet kan också handla om
vård och behandling i
familjehem eller på ett hem
för vård och boende, ett så
kallat HVB-hem.



De personer som berörs av
beslutet får det skriftligt.



Informationen skickas även
till barnet om barnet är över
15 år.

Vad händer om man inte
kommer överens?

Familjen och socialtjänsten är ofta
överens om vilken hjälp barnet och
familjen kan behöva.

Föräldrar vill att deras barn får en bra uppväxt. Men
alla föräldrar vet också att det ibland kan finnas skäl
till oro för att barnet inte har det bra.
När ett barn behöver hjälp

Ibland räcker man som förälder inte
till. Barnet har kanske svårt att finna
sig tillrätta i skolan. Eller så finns
det tecken på att barnet mår dåligt,
missbrukar eller begår brott.
För det mesta finner familjen själv
en lösning. Släkt och vänner kan
hjälpa till med råd och avlastning.
Om det inte räcker finns andra
möjligheter.
Både vuxna och barn kan vända sig
till Region Gotlands socialtjänst.
Tillsammans med socialtjänstens
barn- och familjeenhet diskuterar
familjen vilka vägar som finns till en

positiv utveckling. Socialtjänsten kan
också hjälpa till akut i olika
situationer av kris.
Skyldig att utreda

När socialtjänsten får en anmälan
om att ett barn kan behöva stöd och
skydd är socialtjänsten skyldig att
utreda.
Ibland är det tydligt redan vid en
första kontakt vad barnet har för
behov.
Ibland kan behovet vara svårare att
se. Socialtjänsten måste då göra en
mer omfattande utredning enligt
Socialtjänstlagen.

Vård utan vårdnadshavarens
samtycke, eller utan samtycke från
barn över 15 år, beslutas av
förvaltningsdomstolen med stöd av
Lagen om vård av unga.
Vid en sådan domstolsprocess har
både barnet och vårdnadshavaren
ett offentligt biträde. Biträdet är
oftast en advokat.

