
Frågor och svar  
 

Ingen får veta 
 – en uppmärksamhetsvecka för barn som växer upp med familjehemligheter  
 
 
Vilken är bakgrunden till ”Ingen får veta”? 
2012-2015 arrangerades ”Vart femte barn” i Falun, en uppmärksamhetsvecka för barn som lever med missbruk i familjen.  
2016 beslutade arrangörsgruppen att uppmärksamhetsveckan även skulle omfatta barn som växer upp med våld och psykisk 
ohälsa – barn som också de bär på familjehemligheter. Bland annat utifrån Faluns folkhälsoprogram 2020 där barns och 
ungas uppväxtvillkor är ett av tre prioriterade områden. 
”Ingen får veta” arrangeras vecka 7 av Falu kommun, Rädda Barnen, Studiefrämjandet, Folkuniversitetet Dalarna, 
Länsstyrelsen Dalarna, Svenska Kyrkan, Dalateatern och Landstinget Dalarna.  
 
Varför behövs en uppmärksamhetsvecka? 
Föräldrarnas problem påverkar många gånger deras föräldraförmåga negativt, vilket får konsekvenser för barnen. Deras 
psykiska hälsa och möjlighet till ett gott liv riskerar att påverkas negativt både under uppväxten och under hela deras liv.  
För att barnen ska ha större möjlighet till ett bra och välfungerande liv krävs att dessa familjer uppmärksammas och får 
rätt stöd och hjälp.  
Familjerna kan själva söka hjälp hos socialförvaltningen. Barnen kan också söka hjälp via elevhälsan som hjälper dem 
vidare. 
 
Vad gör jag om jag misstänker att ett barn far illa? 

• BVC, MVC, förskolor, skolor, och myndigheter, t ex polis, kriminalvård och landsting har skyldighet att anmäla sin 
oro över att ett barn far illa till socialförvaltningen, det som kallas anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen. 

• Alla andra i samhället som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till 
socialförvaltningen.  

 
Vad gör socialförvaltningen när det kommer in en orosanmälan? 

• Tar kontakt med berörda och börjar utreda ärendet. Kommer anmälan exempelvis från skolan är det ofta så att 
det första mötet med familjen sker tillsammans med skolan så att de får en möjlighet att förklara varför de 
känner oro.  

• Socialförvaltningen ska sedan utreda och komma fram till lämpliga insatser för barn och familj. Prio ett är att 
försäkra sig om att barnet skyddas framåt! Oavsett om barnet bedöms kunna bo kvar hos en eller båda föräldrarna 
eller placeras hos en annan familj så ska familjen få stöd. 

• Det är viktigt att alla i familjen får det stöd de behöver. Det kan t ex vara så att en förälder får stöd för sitt 
missbruk (eller annan problematik), den andre får stöd för sin anhörigproblematik och båda får stöd i sin 
föräldraroll samtidigt som barnet får gå i stödgrupp för att få prata om det hon/han upplevt, få höra andra barn 
med ofta liknande problem och därigenom inte behöva känna sig annorlunda/ensam samt få kunskap om vad ett 
missbruk innebär.  

 
Hur många barn finns det i Falu kommun som växer upp med den här problematiken? 

• Cirka 2 300 barn har förälder/föräldrar med någon form av alkoholproblem. 
• 600-1 100 barn har förälder/föräldrar med psykisk ohälsa.  
• 600-1 200 barn upplever våld i familjen. 

Många barn upplever flera av dessa problem i sin familj. Siffrorna bygger på Socialstyrelsens studier.  
 
Vem kontaktar man om man vill ha hjälp eller känner oro för ett barn? 
Mottagningen hos socialförvaltningens barn- och familjesektion nås via växeln, tfn 023-830 00. 
Dialogen, tfn 023-826 04. 
 
Vem kontaktar man om man själv vill ha hjälp eller känner oro för någon annans alkoholkonsumtion eller missbruk 
av narkotika? 
Mottagning, missbruksenheten, tfn 023-863 75 
Viva öppenvårdsmottagning för vuxna, tfn 023-877 45 
Rådgivning, unga vuxna (18-25 år), tfn 023-827 78, 023-820 48  
 
Vem kontaktar man om man är utsatt för våld av en närstående eller utsätter en närstående och vill ha stöd och 
hjälp? 
Kvinnofridsrådgivningen, tfn 020-25 21 00  
Kris/våldsmottagningen för män, tfn 023-831 50 
 


