
Hej alla barn i Göteborg! 
Visste du att alla barn har rätt att må bra och vara trygga? Men vad betyder egentligen 
det? 

Det betyder att: 

• Ingen får göra illa dig genom att till exempel slå dig, knuffa dig eller straffa dig på
ett sätt som gör ont eller skrämmer dig.

• Ingen får kalla dig för elaka ord, kränka dig eller hota dig så du blir rädd.
• Det betyder också att du inte ska behöva se eller höra när vuxna slåss eller bråkar

på ett sätt som skrämmer dig.
• Du ska heller inte behöva må dåligt över annat som är svårt utan att få hjälp.
• Du ska ha en trygg vuxen som hjälper dig och tar hand om dig.

Varför är det inte alltid så? 
Ibland kan vuxna inte ta hand om barn så att barnet har det bra. Det kan finnas många 
olika anledningar till det. Den vuxne kan vara sjuk, dricka för mycket eller ha andra 
problem. Då har både du och dina föräldrar rätt att få stöd och hjälp. 

Du och din familj kan få hjälp av socialtjänsten 
På socialtjänsten träffar vi barn och deras familjer när det är något som inte är bra. Det är 
viktigt för oss att barn har det bra och känner sig trygga.  

Om du inte har det bra hemma och skulle vilja få hjälp så har du rätt att prata med en 
vuxen om det. Du kan prata med en trygg vuxen du litar på, som till exempel din lärare. 
Den vuxne kan hjälpa dig få kontakt med oss eller hjälpa dig på annat sätt. 

Du kan ringa till oss 
Måndag-fredag mellan 08.00-16.00 på telefonnummer 031-365 00 00 
Vardagar efter 16.00 och alla helger på telefonnummer 031-365 87 00 

Du kan läsa mer om hur det går till hos oss på socialtjänsten 
på www.kollpasoc.se  

Du kan också ringa Bris telefon eller chatta med Bris om du är orolig, mår dåligt eller har 
frågor. Du behöver inte säga vem du är och det syns inte på telefonräkningen att du ringt 
BRIS. 

Ring Bris 116 11      Chatta med Bris www.bris.se 

Hälsningar från oss på socialtjänsten i Göteborg! 

http://www.kollpasoc.se/
http://www.bris.se/
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