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Förord

Personal anställd inom verksamheter som berör barn och ungdomar omfattas av lagen om 
anmälningsplikt, socialtjänstlagen 14 kap. 

Handlingsplanen `Då barn misstänks fara illa´ skall användas när någon personal 
misstänker att ett barn far illa. Då är personal skyldig att agera enligt handlingsplanen och 
lagen. Denna skyldighet är personlig och kan inte överlåtas till någon annan. Personal kan 
välja att anmäla till socialtjänsten på egen hand eller med stöd av förskolechef. All 
personal är skyldig att personligen sätta sig in i innehållet i denna handlingsplan. 

Förskolechef ansvarar för att handlingsplanen uppmärksammas i början av varje 
verksamhetsår. Förskolechef ansvarar för att nyanställd informeras om och får ta del av 
handlingsplanen. Kontroll av att alla inom förskolans verksamhet satt sig in i planen görs 
via Torpets årsplanering då den systematiska arbetsmiljökontrollen genomförs i augusti 
varje år. 

Information till föräldrar om anmälningsplikt sker vid första föräldramötet varje 
verksamhetsår. Information till barnen sker av förskollärare och anpassas till barnens 
ålder. 

I Socialstyrelsens handbok ”Anmäla oro för barn” finns mer information m anmälningar, 
stöd för anmälare och mer om socialtjänstens arbete 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-5 . 



Vad säger lagen om anmälningsplikt?

14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

 1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast 
anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller 
misstänker att ett barn far illa: 
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och 
fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet 
inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första 
stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av 
betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd 
(Uppgiftsskyldigheten). 

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen 
(1993:335) om Barnombudsman. Lag (2012:776). 
1 a § Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort 
anmälan enligt 1 § ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. 
Lag (2012:776). 

1 b § Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att 
utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska 
på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna 
inte är olämpligt att göra detta. Lag (2012:776). 

1 c § Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör
anmäla detta till socialnämnden. Lag (2012:776). 

Förtydligande av 1c §: Denna paragraf omfattar allmänheten. Den 
gäller även dig som privatperson som inte är i tjänst. 



Vad innebär detta i praktiken?

Anmälningsplikt Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretesslagen 
och är absolut. Det finns alltså inget rum för överväganden hos 
den anmälningsskyldige. Anmälningsplikten inträder redan vid
misstanke om att barn far illa (lagen gäller barn och ungdom 
upp till 18 år). Misstanken kan vara baserad på 
andrahandsuppgifter. Anmälningsplikten kvarstår även under 
en pågående utredning hos socialtjänsten. 
Uppgiftsskyldigheten som anges i första paragrafen innebär att 
du som anställd är skyldig att lämna alla de uppgifter som kan 
vara av betydelse för socialtjänstens bedömning. 

Vad skall anmälas? Det kan till exempel avse barn som i hemmet 
utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 
kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse eller som har 
allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj. Vidare 
ingår barn som far illa på grund av sitt eget 
beteende exempelvis på grund av självdestruktivt beteende 
eller som utsätts för hot, våld  eller andra övergrepp från 
jämnåriga. Barn med stora problem vid inlärning 
som kan vara föranledda av en social 
problematik kan också anses ingå i målgruppen. 

Psykisk ohälsa  hos barn, exempelvis 
depression, självskadebeteende 
eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
faller däremot utanför socialtjänstens kompetensområde, om 
det inte därtill finns en social problematik. Inte heller renodlade
inlärningsproblem är ett ansvar för socialtjänsten. 
Är du osäker på vad du ska göra kan du ringa och konsultera 
socialtjänsten. Så länge du inte nämner barnets namn gör du 
ingen anmälan men i det ögonblick du talar om vem det 
gäller är socialtjänsten skyldig att ta det som en anmälan. 



Vem skall anmäla? Alla som arbetar inom verksamhet som berör barn och ungdom
är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Skyldigheten
omfattar all personal i verksamheten t.ex. lärare, vaktmästare, 
administrativ personal, lokalvårdare, kökspersonal m.fl. Vid en 
sådan anmälan kan du som anställd inte vara anonym och du 
kan inte delegera din anmälningsplikt. Det innebär att du inte 
kan lägga över anmälningsansvaret helt  på förskolechef
eller huvudman. Det kan däremot vara lämpligt att dela på 
anmälningsansvaret, d.v.s. att fler skriver under anmälan. I de 
fall där fler har gjort iakttagelser och delar oron/misstanken 
kan anmälan göras tillsammans. 

Hur görs en anmälan? Anmälan skall ske skyndsamt. Anmälaren behöver inte sätta sig
in i om socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd utan 
kan utgå ifrån sina egna iakttagelser och sin egen bedömning 
om ett barn far illa eller misstänks fara illa. Anmälan görs till 
den kommun där barnet är skrivet.

 
Anmälan kan ske muntligt vid en akut situation, per telefon 
eller vid personligt besök på socialtjänsten. Annars bör anmälan
göras skriftligt. Muntlig anmälan dokumenteras hos 
socialtjänsten och anmälaren skall få bekräftelse på att anmälan 
tagits emot. Muntlig anmälan bör kompletteras med en
skriftlig anmälan. Redovisa endast fakta, vad som uttalats och 
observerats. Gör inte bedömningar eller slutsatser. 
En anmälan kan inte tas tillbaka efter att den kommit 
till socialtjänstens kännedom. Om nya uppgifter tillkommer 
efter anmälan t.ex. information om att tidigare uppgifter varit 
felaktiga eller nya allvarliga misstankar uppstår, är man skyldig
att informera socialtjänsten om detta. 

Vad händer sedan? Personal inom berörd verksamhet är skyldig att anmäla 
misstanke, därefter är det socialtjänstens ansvar att handlägga 
anmälan. Socialtjänsten kan begära muntlig komplettering av 
en skriftlig anmälan. Socialtjänsten är en utredande myndighet 
och skall snarast träffa familjen och besluta om utredning skall 
inledas. Inleds utredning har socialtjänsten fyra månader på sig
att slutföra utredningen och erbjuda eventuellt stöd till familjen.
De flesta insatser hos socialtjänsten är frivilliga och beviljas 
enligt socialtjänstlagen. Det innebär att familjen har rätt att 
tacka nej till föreslagna insatser. Vid situationer där 



socialtjänsten bedömer att det kan vara aktuellt med 
tvångsåtgärder görs en ansökan till förvaltningsrätten som i sin 
tur fattar beslut om behov av tvång föreligger. Anmälaren har 
ingen rätt till insyn i utredningen och vad den resulterar i, om 
inte samtycke föreligger. Det är därför viktigt att alltid göra en 
ny anmälan vid ny eller fortsatt misstanke. Socialtjänsten har 
möjlighet att återkoppla till anmälaren om utredning har inletts,
inte har inletts eller redan pågår. Socialtjänsten strävar efter att 
samverka med andra aktörer kring barnet, men det måste alltid 
finnas samtycke från vårdnadshavarna för att dessa aktörer ska 
få ta del av information kring utredningens innehåll. 

Vad händer om en 
tjänsteman som är
 anmälningsskyldig 
låter bli att anmäla? Om du som tjänsteman inte anmäler kan 

du dömas till ansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1§ Brottsbalken 
(1967:700). 

Anmälan vid misstanke om sexuella övergrepp och våld 

Vid misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp eller våld kan det leda till en 
brottsutredning. För att inte försvåra eventuella utredningar är det viktigt att 
verksamhetens personal i första hand kontaktar socialtjänsten som i sin tur avgör hur 
kontakten med vårdnadshavare ska ske. Ovanstående gäller oavsett om den som 
misstänks för gärningen är nära anhörig till barnet eller inte. Finns risk att barnet far illa i
hemmet ska berörd socialtjänst kontaktas innan barnet kan gå hem. Detta för att 
socialtjänsten ska kunna genomföra en skyddsbedömning gällande barnet. 



Viktiga telefonnummer

Verksamhet Telefonnummer

Socialförvaltningen 
Bedömningsteamet kl: 8-12 0920-454424

Socialförvaltningen
Mottagningssektionen kl: 13-17 0920-454475

Socialförvaltningen efter 17.00
Ring polisen och be att få bli kopplad 
till socialjouren. 0920-11414
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