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Vad är en förhandsbedömning?
När gör socialtjänsten en förhandsbedömning?
När socialtjänsten tar emot en anmälan om att ett barn misstänks fara illa.

Vad är en förhandsbedömning?
När vi får in en anmälan görs först en bedömning enligt Socialtjänstlagen om en
utredning behöver påbörjas eller inte.

Hur lång tid tar en förhandsbedömning?
Förhandsbedömningen ska handläggas skyndsamt och vara klar inom två veckor.

Hur går en förhandsbedömning till?
Vi tar fram det som redan är känt om barnet eller familjen inom den egna socialtjänsten,
till exempel uppgifter som finns i tidigare personakt eller anmälningar. Om en anmälan
behöver förtydligas tar socialtjänsten ny kontakt med anmälaren.
Vi kan också kontakta den eller de personer som anmälan rör, informera om innehållet i
anmälan och ge möjlighet att bemöta uppgifterna. Om en anmälan har gjorts av en
myndighet, en nämndledamot eller av personal som har en lagreglerad anmälningsplikt
kan du få veta vem som har gjort den.
Har personen inte uppgivit sitt namn är anmälan anonym. När anmälan gjorts av en
enskild person finns vissa möjligheter till sekretesskydd för den personen. Ur
handläggningssynpunkt skiljer sig inte en anonym anmälan från andra anmälningar.
När det är lämpligt kan socialtjänsten ha ett klargörande samtal med vårdnadshavaren
tillsammans med den som gjort anmälan. Under förhandsbedömningen är
socialtjänstens arbete i första hand riktat mot barnets behov. Arbetet sker så
strukturerat som möjligt enligt socialstyrelsens metod Barns behov i centrum, BBIC.

Vad händer efter en förhandsbedömning?
Även om förhandsbedömningen inte leder till att en utredning ska göras sparas
handlingen. Den läggs i barnets personakt, om en sådan finns, eller sätts in i pärm.
När förhandsbedömningen leder till en utredning ska den som berörs meddelas. Om
barnet har två vårdnadshavare ska båda informeras oavsett om de bor tillsammans eller
inte.
Ett barn som fyllt 15 år ska också personligen upplysas om att en utredning påbörjats
som gäller henne eller honom. Socialtjänsten avgör om och hur ett barn som inte fyllt 15
år ska underrättas. Den som är berörd av en utredning ska få:
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• veta vad som är anledning till utredningen
• veta vad en utredning innebär
• förslag på tid för samtal eller besök
• utredarens namn, adress och telefonnummer

Har du fler frågor?
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta någon av socialsekreterarna i
familjesektionens mottagningsenhet.
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