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Inledning 
Alla som arbetar med barn och ungdomar har en lagstadgad skyldighet att samverka i 

frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Tydliga och av personalen 

kända kommunikationsvägar samt samsyn kring hur anmälan ska gå till underlättar i 

kontakterna med andra, den aktuella familjen samt vid eventuell uppföljning. 

Den ökade medvetenheten i samhället om barns rättigheter till en god och trygg uppväxt 

gör att det numera finns en bred uppslutning kring nödvändigheten av att anmäla till 

socialtjänsten när barn och unga behöver samhällets stöd och skydd på grund av 

förhållandena i hemmet eller på grund av sitt eget beteende. Genom att ingripa tidigt i ett 

skeende med rätt insatser anpassade till barnets eller den unges individuella behov kan 

en positiv utveckling främjas utan alltför omfattande insatser. 

Samverkan 
Det råder enighet i att de som möter och arbetar med barn och ungdomar behöver 

samråda, samarbeta och samverka. Svårigheter och omsorgsbrist runt ett barn/en 

ungdom och dess familj är situationer med många orsaker och komplexa samband. När 

det gäller barn och unga som far illa är det en typ av ärende som ingen myndighet klarar 

ensam. Målsättningen med samverkan är att barn och ungdomar som far illa eller 

riskerar att fara illa ska uppmärksammas tidigt och få rätt stöd snabbt. 

Syfte 
Denna handlingsplan syftar till att underlätta för de som i sitt arbete ibland möter barn 

och ungdomar som far illa. För att denna handlingsplan/rutin ska kunna tillämpas är det 

därför av stor vikt att dokumentet är känt inom de berörda verksamheterna. Detta är ett 

ansvar som åläggs arbetsledningen.   

 

 

Anmälan/ny formulering av anmälningsskyldigheten 
Vård- och omsorgsnämnden har ett övergripande ansvar för att de barn och ungdomar 

som riskerar att fara illa får den hjälp och stöd de behöver. För att kunna leva upp till 

detta ansvar behöver socialtjänsten få kännedom om dessa barn, vilket kan ske på olika 

sätt. Personer kan på egen hand ansöka om hjälp hos socialtjänsten och allmänheten 

uppmanas att ta kontakt och göra en anmälan då de får kännedom om barn och unga 

som de misstänker far illa.  

Enligt 14 kap 1 § 1 st Socialtjänstlagen (SoL) finns en skyldighet för vissa grupper att 

genast göra en anmälan om de i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett 

barn far illa. Detta är en förstärkning av anmälningsplikten sedan 2013-01-01 och 

förutsätter inte att anmälare ska ha en förkunskap om socialtjänstens arbete utan 

utgångspunkten ska vara anmälarens egna iakttagelser och oro för barnet.  
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Denna skyldighet gäller 

 myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom  

 andra myndigheter inom hälso- sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården 

 anställda inom dessa myndigheter 

 anställda inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som fullgör uppgifter som 

berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården 

eller på socialtjänstens område. 

Anmälningsskyldigheten är ett personligt ansvar och den är ovillkorlig. Det är 

viktigt att veta att anmälningsskyldigheten gäller misstanke om att ett barn kan 

fara illa. Man ska anmäla eller konsultera socialtjänsten även i svårbedömda fall. Det är 

socialtjänstens uppgift att bedöma och eventuellt utreda situationen. Den som omfattas 

av anmälningsskyldigheten har inte rätt att vara anonym. 

Det är barnets/ungdomens behov som är utgångspunkten för om anmälan ska göras 

eller inte och inte hänsyn till föräldrarna eller den egna verksamheten. 

Arbetsledningen har ansvar för att all personal har kunskap om anmälningsplikten samt 

de rutiner som gäller på respektive arbetsplats. Det är viktigt att verksamheten även har 

rutiner för hur stöd och handledning erbjuds till den anställde vid 

anmälningssituationer. 

Konsultation 
Om man känner sig osäker på om det ska göras en anmälan kan Skolteamet eller Barn 

och ungdomsgruppen inom Myndighetskontoret kontaktas för en konsultation. Det är då 

viktigt att säga att man önskar rådfråga/konsultera och då inte nämna namn på barn 

eller föräldrar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på att: 

 
 Anmälningsplikten är ett personligt ansvar 
 Anmälan till socialtjänsten ska ske skyndsamt 
 Skyldigheten inte kan delegeras eller remitteras bort 
 Konsultation/samråd alltid kan föregå en anmälan 
 Samråd får inte ersätta en anmälan om det finns skäl att göra en sådan 
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Innan anmälan görs 
Innan anmälan görs är det viktigt att prata med föräldrarna om den oro man känner för 

barnet och att anmälan görs. Det finns dock undantag vid misstanke om misshandel och 

sexuella övergrepp. Se rubriken Undantag vid anmälningsförfarande sid 8. Det är viktigt 

att ett sådant initiativ/samtal utgår från barnet och dess behov och med barnets bästa 

för ögonen. Målet med samtalet ska vara att försöka få föräldrarna att uppmärksamma 

att det finns oro för barnet samt att avsikten är att hjälpa och stödja hela familjen. Att 

anmälaren informerar skapar goda förutsättningar för ett bra samarbete. Det 

understryker även föräldrarnas betydelse och ansvar. Kom ihåg att det är din oro för 

barnet du anmäler och inte föräldrarna. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda 

underrättas, oavsett om de bor tillsammans eller inte. Ett barn som har fyllt 15 år ska 

personligen underrättas eftersom barnet efter denna ålder har rätt att föra sin egen 

talan. 

Uppgifter som bör ingå i en anmälan 
Socialstyrelsen rekommenderar att anmälan sker skriftligt om situationen inte är akut. 

En muntlig anmälan bör snarast kompletteras med en skriftlig information.  

 anmälningsdatum 

 anmälarens namn, telefonnummer och arbetsplats 

 vem avser anmälan: namn, personnummer, adress och telefonnummer 

 klass, skola, förskola 

 klassföreståndare/mentor 

 Orsak till anmälan: 

1. På vilket sätt far barnet illa? Konkreta exempel 

2. Finns det akut fara för barnet? 

3. Hur länge har oron funnits? 

4. När? Var? Hur? 

5. Vem har sett eller hört? 

6. Vad har barnet själv sagt? 

7. Eventuella insatser som anmälaren har vidtagit 

8. Eventuell kännedom om insatser från annan 

 om föräldrarna/vårdnadshavarna är informerade om anmälan  

 hur är föräldrarna/vårdnadshavarnas inställning till anmälan 

 om barnet/den unge är informerad om anmälan 

 övrigt    

(Särskild anmälningsblankett finns hos socialtjänstens mottagningsgrupp). 

Anmälan/gemensamt möte med anmälare 
Vid orosanmälningar bjuder anmälande verksamhet in vårdnadshavare och barnet, om 

det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt, till ett möte. Mötet syftar till att informera 

om innehållet i anmälan. Det är önskvärt från socialtjänstens sida att mötet delas upp i 
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två delar, där förskola/skola eller annan verksamhet är med och presenterar anmälan 

och den oro som finns samt att socialtjänsten har möjlighet att träffa familjen enskilt för 

ytterligare informationsinhämtning. Genom detta kan socialtjänsten effektivisera sitt 

arbete och fatta beslut snabbare om en utredning behöver inledas eller inte. Det finns 

fortfarande en anmälningsskyldighet, trots att en utredning redan pågår eller att familjen 

har pågående insatser från socialtjänsten. Om nya uppgifter tillkommer efter anmälan ex. 

om information om att tidigare uppgifter varit felaktiga eller nya allvarliga misstankar 

uppstår är man skyldig att informera socialtjänsten om detta. Likaså ska förnyad 

anmälan göras i ärenden där ingen utredning inletts eller utredningen har avslutats om 

det är så att situationen för barnet förvärras. Socialtjänsten får då göra en ny 

förhandsbedömning. 

Förhandsbedömning 
Vid orosanmälningar görs alltid en förhandsbedömning av socialtjänsten. En tidsgräns är 

satt till fjorton dagar från det att anmälan kommit in att besluta om att 

inleda utredning eller inte. Ändring i tidsfristen from 2013-01-01, Lag 

(2012:776). Detta är en övre gräns och det är allvaret i anmälan som 

avgör hur snabbt ett beslut om utredning måste fattas. Tidsgränsen kan 

förlängas vid synnerliga skäl, ex för att synkronisera utredningsarbetet 

med polisförhör eller då familjen inte går att få tag i eller uteblir. Under 

förhandsbedömningen är socialtjänstens arbete i första hand riktat mot 

barnets behov. Under förhandsbedömningen får socialtjänsten endast 

inhämta uppgifter från anmälaren, med den enskilde som anmälan avser samt beakta 

tidigare kännedom om den enskilde eller familjen. Bedömningen innebär att 

socialtjänsten bildar sig en uppfattning om den enskildes situation och inställning till att 

ta emot hjälp med utgångspunkt från de sakförhållanden som genom anmälan eller på 

annat sätt kommit till nämndens kännedom.  

Utredning ska inledas vid misstanke om att ett barn far illa, d v s om risk för barnets 

hälsa och utveckling kan misstänkas föreligga till följd av brister i hemmiljön eller den 

unges eget beteende.  From 2014-10-01 ska socialnämnden utan dröjsmål inleda 

utredning på alla barn och unga som kan ha utsatts för/bevittnat våld eller andra 

övergrepp av eller mot en närstående, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd SOSFS 2014:4. En påbörjad utredning ska genomföras inom fyra månader. Arbetet 

sker strukturerat inom ramen för handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC – 

Barn Behov i Centrum. Se nedan. 

 

 

http://www.google.se/imgres?q=fr%C3%A5getecken+hj%C3%A4rta&um=1&hl=sv&rlz=1T4AURU_svSE499SE510&biw=1399&bih=788&tbm=isch&tbnid=jLpA-rNju1PFcM:&imgrefurl=http://1sidamedord.blogspot.com/2012_04_01_archive.html&docid=55uwg8A7o4o1qM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-7iTg4EgJ7kc/T5jn3wG5ZFI/AAAAAAAABQ8/9qb-e98Hz1s/s320/fr%C3%A5getecken.jpg&w=240&h=320&ei=2rQEUqfOJdCK4gTZoIHoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=1072&vpy=148&dur=1297&hovh=256&hovw=192&tx=107&ty=136&page=1&tbnh=149&tbnw=117&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:0,i:132
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Undantag vid anmälningsförfarande  
 

 

 

 

  

 

Barnahus Västmanland    
I Västmanland finns ett gemensamt Barnahus i Västerås 

som är en samverkansform för utredningar när barn 

misstänks vara utsatta för våld i nära relation, sexuella 

övergrepp eller har bevittnat våld. Här träffas poliser, 

åklagare, socionomer, barnläkare och barnpsykologer för 

att diskutera aktuella fall och planera och genomföra 

utredningar och undersökningar tillsammans med 

socialtjänsten. Genom att samla alla kompetenser kring 

barnet görs allt snabbare och med ett tydligt fokus på 

barnets bästa. Vid anmälan kallas socialtjänsten in på så 

kallade samrådsmöten för vidare planering och 

bedömning. När det sker barnförhör där 

föräldrar/vårdnadshavare är misstänkta, sker detta utan 

deras vetskap. Barnet/ungdomen hämtas till förhöret av 

socialsekreterare eller någon annan person som den unge är trygg med. Detta sker 

genom beslut av en, för barnet/ungdomen, utsedd särskild företrädare. 

Återkoppling 
Socialtjänsten möjligheter till återkoppling till anmälare har förstärkts i lagstiftningen 

from 2013-01-01. Lag (2012:776). Det gäller uppgift om beslut att inleda utredning, inte 

inleda utredning eller uppgift om att utredning redan pågår. Återkoppling får även ske 

om anmälare begär det om det inte är olämpligt, ex om vårdnadshavare ännu inte 

underrättats eller om barnets möjlighet till skydd och stöd försämras. Återkopplingen 

kan byggas in i arbetsrutinerna kring anmälningar. Det kan ske genom att handläggarna 

rutinmässigt frågar vårdnadshavare hur de ställer sig till att socialtjänsten har kontakt 

och ger information till den som anmält. 

Uppgiftsskyldighet 
Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretessen mellan myndigheter (10 kap 

28 § Offentlighets- och sekretesslagen. Om en utredning har inletts ska den som omfattas 

av anmälningsskyldigheten på begäran av socialnämnden lämna uppgifter som kan ha 

betydelse för en pågående utredning om ett barns behov av stöd och skydd. Inom BBIC 

finns ett särskilt konsultationsdokument för förskola/skola som syftar till att öka 

kvaliteten i såväl socialtjänstens utredningar som i uppföljningar av insatser för barn och 

unga.  

 OBS!   Om det finns misstankar om brott mot barn som misshandel eller sexuella 

övergrepp måste skyddsaspekten alltid beaktas för barnet. Rådgör alltid med 
socialtjänsten om lämpligt agerande. Ingen kontakt får tas med 
föräldrar/vårdnadshavare. 
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Sekretess vid möten  
En anmälningsskyldig som vid ett möte anmäler att ett barn far illa eller misstänks fara 

illa kan utan hinder av sekretess lämna de uppgifter som socialtjänsten behöver (jfr 14 

kap. 1 § socialtjänstlagen och 10 kap. 28 § Offentlighets- och sekretesslagen).  

När far barn illa? 
Det är inte möjligt att i denna handlingsplan fullständigt beskriva vad som kan 

utgöra skadliga förhållanden för barn och unga, men nedan följer några begrepp 

och områden. 

 Bristande omsorg – gäller alla aspekter av ett barns/ungdoms fysiska hälsa och omsorg  

t ex hygien, kost, omvårdnad, årstidsanpassade kläder, vila, sömn, skydd och tillsyn 

 Psykisk försummelse – psykisk hälsa och utveckling skadas eller äventyras t ex 

otillgänglighet och känslomässig likgiltighet för barnet, att underlåta att ge barnet 

uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans och undervisning 

 Fysisk försummelse – underlåta att ge barnet/ungdomen god fysisk omsorg. Se bristande 

omsorg  

 Kränkning – barnet/ungdomen över tid behandlas 

nedlåtande och/eller angripa barnets personlighet  

 Psykiskt våld – att barnet/ungdomen systematiskt och 

över lång tid utsätts för nedbrytande behandling och 

avsiktligt känslomässigt lidande. Här ryms också orimligt 

hårda bestraffningar, orimliga krav, påtvingad social 

isolering från sociala kontakter och åldersanpassade 

aktiviteter såväl som konsekvent vägra lyssna till barnets 

synpunkter samt att tvingas bevittna våld eller leva i en 

miljö där våld eller hot om våld förekommer 

 Otillbörligt utnyttjande – att tvingas utföra alltför ansträngande kroppsarbete, men också 

att tvingas ta för stort självständigt ansvar i förhållande till sin ålder  

 Fysiskt våld – att barnet/ungdomen utsätts för någon form av kroppsskada, smärta, 

sjukdom eller blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Varje form av 

kroppslig bestraffning är fysisk misshandel 

 Sexuella övergrepp – alla former av sexuella handlingar som påtvingats ett barn/en 

ungdom 

 Andra förhållanden i hemmet – kan vara missbruk eller psykisk ohälsa hos 

vårdnadshavare eller stora konflikter mellan föräldrar där barnets grundläggande behov 

åsidosätts 

 Misstanke om att ett barn/ungdom missbrukar alkohol, narkotika eller andra narkotiska 

preparat 

 Uppgifter om att ett barn/ungdom begått brott eller på annat sätt, exempelvis 

utagerande beteende visar tecken på att utvecklas ogynnsamt 
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Användbara telefonnummer 
Barn & ungdomsgruppens mottagningsnummer 0224 – 74 96 20 

Skolteamet 0224 – 74 96 81, 0224 – 74 96 82, 0224 – 74 96 83 

Konsulent 0224 – 74 96 06 

Enhetschef 0224 – 74 97 16 

Vid akuta situationer utanför kontorstid, kontakta socialjouren  

Västmanland dir nr 021 – 39 20 66 eller polisen 114 14 och begär 

socialjouren. 

Sala kommuns hemsida www.sala.se under Vård och Omsorg. 
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