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Rutin förhandsbedömning 
 
Ansökan 
Behörig att ansöka är barn över 15 år och vårdnadshavare. Vid ansökan bokas ett möte för att 
tydliggöra ansökan och ge information om utredningsförfarandet. Vid ansökan inleds 
utredning, även om endast en part ansöker. Skyddsbedömning behöver inte göras vid 
ansökan. 
 
Anmälan 
Anmälan aktualiseras i socialtjänstens verksamhetssystem. Beslut ska fattas inom 14 dagar 
gällande om utredning ska inledas eller ej. Det kan finnas särskilda skäl för att det får ta 
längre tid t ex en pågående polisutredning. Skälen bör dokumenteras. 
 
Skyddsbedömning 
Vid anmälan ska inom 24 timmar göras en bedömning gällande om det finns ett omedelbart 
behov av skydd. Kontakt kan behöva tas med föräldrar, barn eller anmälare för att kunna göra 
en skyddsbedömning, till exempel för att höra hur situationen har utvecklats eller vem som tar 
ansvar för barnet nu. Skyddsbedömningen ska dokumenteras och motiveras skriftligt. Detta 
bör göras i dokumentet för förhandsbedömning, i annat fall skrivas på anmälan. Det ska 
framgå vem som gjort skyddsbedömningen och vilket datum. 
 
Om man behöver göra ett hembesök eller kontakta annan person än ovanstående för att kunna 
göra skyddsbedömning ska utredning inledas. Om barnet blivit utsatt för våld eller bevittnat 
våld i familjen ska utredning alltid inledas. 
 
Förhandsbedömning 
Under förhandsbedömning får handläggare endast ta kontakt med anmälaren, barnet och 
barnets vårdnadshavare. För att klara tidsgränsen på förhandsbedömningen är det lämpligast 
att ringa klienten. I vissa fall kan förhandsbedömningen göras per telefon, i andra fall behöver 
ett möte bokas. Om familjen önskar kan mötet ske i hemmet. Beslut om att inleda eller inte 
inleda utredning kan också fattas utan kontakt med familjen baserat på uppgifterna i anmälan. 
Om familjen samtycker ska anmälaren erbjudas att delta i möte med familjen i 
förhandsbedömningen, s k ”anmälningsmöte”. 
 
Handläggare får prata med barnet enskilt utan att vårdnadshavare samtyckt, ifall detta bedöms 
nödvändigt utifrån skyddsbedömning. Detta ska dokumenteras. Vid förhandsbedömning bör 
barnet normalt delta vid delar eller hela samtalet. Om samtal inte skett med barnet ska detta 
dokumenteras och skälen anges. 
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Beslut 
Under förhandsbedömning ska frågan ställas till vårdnadshavare och unga över 15 år om de 
samtycker till att utredning enligt 11 kap 1 § SoL inleds. Detta har handläggare delegation att 
fatta beslut om. Om samtycke inte finns får utredning endast inledas om bedömning görs att 
det skulle kunna bli aktuellt för socialtjänsten att ingripa till barnets skydd, vilket är 
enhetschefs beslut. Kontakter i utredningen tas då enligt 11 kap 2 § SoL.  
 
Beslut om att inte inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL fattas av enhetschef, handläggare 
lämnar ett förslag och motivering till beslut att inte inleda utredning. 
 
Kommunicering/återkoppling 
Förhandsbedömningen ska delges vårdnadshavare skriftligt när utredning inleds. 
Förhandsbedömningen bör också delges skriftligt när utredning inte inleds, om det är 
lämpligt. Vårdnadshavare har rätt att ta del av anmälan. 
 
Vid anmälan från myndighet bör handläggare informera anmälaren om utredning eller insatser 
redan är pågående samt om beslut fattas att inleda utredning eller ej.  
 
Akt/kronologisk pärm 
Förhandsbedömningen (inkl anmälan) ska tillföras personakten när det finns pågående ärende 
eller om ny utredning inleds. När utredning inte inleds och det inte finns pågående ärende 
läggs förhandsbedömningen (inkl anmälan) i kronologisk pärm. 
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