
Vad handlar barnskyddet om? 
 
Varje barn har rätt till särskilt skydd. Barnet har rätt till en trygg och motiverande uppväxtmiljö, så att 
barnet kan utvecklas harmoniskt och mångsidigt. Barnskyddsmyndigheten är skyldig att hjälpa barnet om 
barnets hemförhållanden inte är tillräckligt trygga och föräldrarna inte tar hand om sitt barn, eller om 
barnet eller den unga själv riskerar sin välfärd.  
 
Barnskyddet omfattar:  

 bedömning av servicebehovet 

 öppenvårdstjänster 

 vård utom hemmet  

 eftervård.  
 
Bedömning av servicebehovet 
 
Då en barnskyddsanmälan görs är det socialarbetarens skyldighet att utreda om barnet eller familjen 
behöver stöd från barnskyddet.  
 
Om det vid bedömningen kommer fram att barnets situation uppfyller kriterierna för barnskyddet, har man 
möjlighet att få stöd av barnskyddets socialarbetare, av effektiverat familjearbete eller av övriga 
öppenvårdstjänster. Vårdnadshavaren får ett meddelande om att klientskapet har inletts. 
 
Då barnet är klient hos barnskyddet tilldelas barnet en egen socialarbetare som ansvarar för barnets 
ärenden. Dessutom görs det en klientplan för barnet. I planen antecknas stödbehov, service, de faktorer 
man ska försöka påverka, och uppskattad tid inom vilken man försöker nå målsättningarna. Klientplanen 
uppgörs och granskas i samarbete med barnet och vårdnadshavaren, och vid behov i samarbete med övriga 
personer som sköter eller representerar barnet. Barnskyddsuppgifterna antecknas i barnets 
barnskyddshandlingar.  
 
Öppenvårdstjänster  
 
Barnskydd ordnas i första hand genom stödtjänster inom öppenvården. Dessa stödtjänster kan exempelvis 
vara effektiverat familjearbete, familjerehabilitering, dagvård, stödperson- eller familj, rehabiliterande 
vård- och terapitjänster samt semester- och rekreationsverksamhet. Öppenvårdens stödåtgärd kan även 
vara att placera barnet endera separat eller tillsammans med sina föräldrar. 

Barn eller unga i vård utom hemmet  
 
Ibland är familjens problem och barnets situation så allvarliga att öppenvårdtjänsterna inte räcker till, utan 
barnet omhändertas. Omhändertagna barn placeras i vård utom hemmet i familjevård som ordnas i ett 
professionellt familjehem eller på en barnskyddsanstalt.  

Omhändertagandet är den sista utvägen för att garantera barnets välfärd. Omhändertagandet påverkar i 
allra högsta grad både barnets och familjens liv. Barnet bör omhändertas då barnets hälsa och välfärd är 
allvarligt hotade, och då öppenvårdstjänsterna har varit otillräckliga eller ogenomförbara. En 
grundläggande faktor är också att vård utom hemmet är den bästa lösningen för barnet. 

Eftervård 
 
Omhändertagandet är i kraft tillsvidare, alltså så länge som barnet behöver det. Omhändertagandet upphör 



senast då den unga fyller 18 år. Omhändertagandet kan också avslutas tidigare om det inte längre finns 
grunder för det.  

Efter att omhändertagandet har upphört stöder barnskyddet den unga genom eftervård. Eftervård 
omfattar stödåtgärder bland annat gällande boende, utkomst, arbete och studier. Eftervården upphör 
senast då den unga fyller 21 år, eller då det gått fem år sedan omhändertagandet upphört.  

Även barn som varit placerade i över halvt år genom öppenvårdens stödtjänster har rätt till eftervård. 

 


