
Barnenheten 
i Huddinge kommun

En presentation om vårt arbete



Det kan se olika ut i olika kommuner

•På barnenheten i Huddinge så utreder vi barns behov av skydd 
eller stöd utifrån inkomna anmälningar eller ansökningar och 
beviljar insatser. 

•Barn mellan 0 – 12 år som är folkbokförda i Huddinge kommun. 

•Ärendena har när de kommer till oss passerat vårt 
mottagningsteam som har inlett utredning. 



Anmälan

• All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att anmäla om de vet eller misstänker att ett barn far 
illa. Även vissa andra myndigheter, yrkesverksamma och anställda på vissa myndigheter är skyldiga 
att anmäla. Det gäller till exempel socialtjänst, kriminalvård, polis och skola. Anmälan ska göras till 
socialnämnden.

• Man behöver inte veta att ett barn far illa. Rådgör med arbetsgivare eller vårat mottag om du är 
osäker.

• Som tjänsteman kan man inte anmäla anonymt men som privatperson har du rätt till det.

• Ring 08-535 300 00 (växeln) för rådgivning eller använd anmälningsblankett via E-tjänsten på 
huddinge.se

• Socialjouren Södertörn telefonnummer: 020-70 80 03 fram till 02:00, efter dess nås socialjouren 
via 112. 

• https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/barn-och-unga/barn-som-far-
illa/

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/barn-och-unga/barn-som-far-illa/


Anmälans innehåll – så innehållsrik som möjligt för att vi ska kunna 
göra en första skyddsbedömning om hur akut ärendet är. Det här är ett 
exempel på vad som kan vara bra att ha med om du vet.

•Barnet: namn och personnummer
•Vårdnadshavare: namn och kontaktuppgifter
• Föräldrar: namn och kontaktuppgifter
•Anmälare: namn, relation till barnet, kontaktuppgifter
•Vad är du orolig för? Vad har hänt? När? Hur? Vem har berättat? Är situationen 

akut?
• Eventuellt tidigare kännedom?
• Känner vårdnadshavarna till anmälans innehåll? När det gäller våld och/eller 

övergrepp – kontakta oss först för planering av arbetet och hur informationen 
ska ges!
• I alla andra ärenden så finns det inget som hindrar att föräldrarna informeras 

om anmälan utan kan vara bra för fortsatt samverkan skull. 



Mottagningsteamet

•Anmälan, förhandsbedömningar – 14 dagar att fatta beslut om att inleda 
utredning eller inte. Till barnenheten (0-12 år) eller ungdomsenheten (13-20). 

•Våld mot barn → Riktlinjer att alltid inleda utredning men det finns undantag. 
Enligt riktlinjer ska vi alltid polisanmäla.

•Ansökan → inleds alltid utredning.

• Sedan 1 juli 2021 är det även olagligt att uppleva/bevittna våld mot en 
närstående, barnfridbrott. 

•Du kan även anmäla oro för ofödda barn och kontakt med blivande föräldrar 
påbörjas, men ärendet registreras först i systemet när barnet är fött. 



Barnenhetens struktur

Två enhetschefer

Fem grupper med varsin 
gruppledare 

Cirka 40 
socialsekreterare

Två hemutredare



Utredningsprocess
Med hänsyn till ärendets innehåll kan dessa steg ändras om och förflyttas!

Våldsärende –
gemensam 

planering med polis 
innan kontakt med 
vårdnadshavarna

Barnsamtal, samtal 
med 

vårdnadshavarna, 
referenssamtal och 

samverkan med 
andra aktörer 

Beslutsunderlag 
med en analys och 

bedömning av 
barnets behov samt 

beslut

Eventuell insats, 
placering eller avslut



Ramar för en utredning

•Utredningstid på fyra månader – krävs särskilda skäl för att förlänga en 
utredning. Om vi inte beviljar insats så stängs ärendet.

•BBiC

•Hemutredning
• Samutredning



Omsorgsbrist?

•Om ni får en känsla för att något är avvikande hos en familj kan 
det vara tecken på brister i omsorgen och vara viktig information.
•Helt okej att ringa och rådfråga om ni känner er osäkra på 
huruvida en anmälan behöver göras eller inte.
•Om anmälan gjorts tidigare eller om ni har kännedom om att 
familjen varit i kontakt med socialtjänsten, betyder inte det att de 
har en pågående kontakt med oss just nu. Vi har en utredningstid 
på fyra månader men kan även avslutat kontakten tidigare. Ny 
anmälan krävs för att vi ska kunna agera, ibland flera anmälningar.



Referenssamtal

•Under utredningstiden inhämtar vi information kring barnets 
situation genom så kallade referenssamtal med ex. förskola/skola, 
BVC, skolhälsovård, FTV och/eller ev. andra instanser.
•Familjen själva kan föreslå referenter och vi tar gärna även kontakt 
med det privata nätverket. 
•Vi får inte berätta varför vi har inlett utredning eller svara på 
några frågor kring utredningen, om vi inte har vårdnadshavares 
samtycke. 



Sekretess

•Alla som är part i ärendet får ta del av handlingar/information dvs. 
vårdnadshavare och ungdomar från 15 år. 
•Alla barn som är aktuella på socialtjänsten har enligt lag rätt att få veta det och 

att ta del av beslut som rör dem.  
•Vårdnadshavarna kan ge oss tillstånd att ge ut information.
•Undantag: anmälaren får veta om utredning inletts, inte inletts eller pågår.
•Beslut att inleda utredning bryter er sekretess så att ni kan lämna ut uppgifter 

till oss (14 kap. 1 § socialtjänstlagen).
• Journaler förs inte över till ny kommun såsom inom sjukvården. Dvs vi kan inte 

per automatik se om en familj varit aktuell tidigare i en annan kommun, men vi 
kan begära in handlingar från andra kommuner om vi fått kännedom om att 
familjen varit aktuell på socialtjänsten tidigare.



Samverkan med andra aktörer

• Familjens nätverk
•Ungdomsenheten
• Familjehemsenheten – kontaktverksamheten
• Familjerätten
•Öppenvården
•Arbete och försörjning
•Beroendeenheten
• Enheten mot våld i nära relationer
• Jourhemsföretag samt jourhem
• Sjukvård
• Skola/förskola
• Polis/åklagare
•Ombud/särskild företrädare



Insatser

• Syftet med våra insatser är att stärka föräldraförmågan så att familjerna själva 
kan ta ansvar för barnets situation. 
•Våra insatser är behovsprövade och tidsbegränsade. 
•Olika typer av familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj, 

socialsekreterarstöd, placering utanför hemmet (med eller utan 
vårdnadshavare) SIP etc.
• Frivilliga insatser ska alltid prövas. Endast i undantagsfall kan tvång komma i 

fråga (LVU).
• Ingen insats som innebär praktiskt stöd/avlastning i hemmet men vi kan 

hänvisa familjen vidare om det finns behov av insats från annat håll i sådana 
fall, tex om förälder eller barn har en funktionsvariation (bistånd och 
förebyggarverksamheten) LSS.
• Ibland behöver familjen kontakt med familjerätten eller familjecentralen.



https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/barn-och-
unga/barn-och-unga-i-socialtjansten/lvu/fragor-och-svar-om-omhandertagande-av-

barn-enligt-lvu/

Hur resonerar ni kring när anmälan behöver göras?

Finns det några frågor?

TACK FÖR ATT VI FICK KOMMA! <3

Sarah Milander & Anna Jälsbo Stangebye

Sarah.milander@huddinge.se

Anna.jalsbo-stangebye@huddinge.se
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