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Utredning enligt barns behov i centrum 

Vad är en utredning? 

För att kunna fatta beslut om stödinsatser enligt socialtjänstlagen måste en utredning göras. 

En utredning inleds efter en ansökan om stöd eller efter en anmälan om misstanke att ett 

barn/en ungdom far illa. En utredning ska vara klar inom 4 månader, men om särskilda skäl 

finns kan utredningstiden förlängas. 

I Vetlanda kommun görs alla utredningar utifrån Socialstyrelsens utredningskoncept barns 

behov i centrum, BBIC. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för 

barn, unga och deras familjer. Vetlanda kommun har ordinarie licens.  

Vad händer under en utredning?  

Under utredningen pratar vi med föräldrarna 

om föräldraskapet, om det som fungerar i 

familjen och om svårigheter. Vi träffar också 

barnet för att få en uppfattning om hur det själv 

ser på sin situation. Samtalen anpassas efter 

barnets ålder och mognad. Vi tar också kontakt 

med personer som känner familjen och har 

vetskap om situationen, till exempel förskola, 

skola och sjukvård. Vid dessa samtal vill vi gärna 

att föräldrarna är med. Vi kan också använda 

oss av nätverksmöte för att se om släkt och 

vänner kan hjälpa till.  

I BBIC-konceptet finns en helhetssyn runt barnen som visas i BBIC-triangeln. 

Vad kan en utredning leda till? 

Socialsekreterarens roll är att sammanställa den information som kommit fram i utredningen 

och göra en bedömning. Om det visar sig att barnet och/eller föräldrarna behöver hjälp så kan 

socialtjänsten erbjuda olika sorters hjälp/insatser. Några exempel är stödsamtal, 

familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem med mera. Alla insatser ska leda 

fram till att stärka den egna familjens sätt att fungera självständigt.  

Ibland måste socialtjänsten placera ett barn mot förälderns vilja. Det kan ske om ett barn 

behöver skydd eller om vi inte kan komma överens med föräldrarna om vad som behövs. I så 

fall följer socialtjänsten lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 

Förvaltningsrätten beslutar om grund för insatser enligt LVU finns. Både barn och föräldrar får 

offentliga biträden i form av advokat.  

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/grunderna
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/grunderna


 

Tystnadsplikt 

All information som kommer fram under en utredning lyder under Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400). Det betyder att vi inte utan medgivande eller lagstöd får lämna 

ut uppgifter till enskilda eller andra myndigheter. Vi ska samarbeta med andra myndigheter 

och strävar efter att det ska ske i nära samarbete med familjen. 

 


