Information för dig som är anmälningsskyldig
enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen om
• varför anmälningar behövs
• vad, när och hur du ska anmäla
• dina möjligheter att få återkoppling från socialtjänsten.
Informationen i denna folder bygger på bestämmelser
i 14 kap. socialtjänstlagen och Justitieombudsmannens beslut.
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Därför behövs anmälningar

Så gör du anmälan

När vårdnadshavare inte kan ta sitt ansvar fullt ut är det socialtjänsten som
ska se till att barn får det stöd och den hjälp som de behöver. För att de
ska kunna göra det behöver de hjälp att uppmärksamma barn som far illa.
Därför är du och andra anställda på vissa myndigheter och i verksamheter
som kommer i kontakt med barn skyldiga att genast anmäla misstankar om
att barn far illa till socialtjänsten.

Anmälan ska göras genast till socialtjänsten i den kommun eller stadsdel där
barnet bor. Om du inte vet var barnet bor kan socialtjänsten där barnet vistas
guida dig rätt. Det finns inga krav på hur din anmälan ska utformas, men du
bör göra den skriftligt. I brådskande fall kan du göra anmälan muntligt och
bekräfta den skriftligt i efterhand. Det kan finnas rutiner för hur ni gör anmälningar från din arbetsplats.

Vad händer sen?
Anmälningsskyldigheten i korthet
Du som är anmälningsskyldig ska genast anmäla till socialtjänsten om du
i din yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Du är
också skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning.

Det är din oro du ska anmäla
Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver du inte
vara säker på att barnet far illa, det räcker att du misstänker det. Det är
socialtjänsten som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet
behöver det skydd eller stöd som de förfogar över.

Tankar inför en anmälan
När du står inför en anmälan kan många tankar dyka upp. Det är lätt att
bli osäker på om det är rätt sak att göra. Försök tänka att du anmäler för
barnets skull. Du kan också diskutera med en chef eller kollega.
Om du inte vet om situationen är sådan att en anmälan ska göras kan du
kontakta socialtjänsten och beskriva situationen. Socialtjänsten kan också
ge dig råd om vad du bör och inte bör säga till barnet och familjen. Om
du inte vill att samtalet ska hanteras som en anmälan ska du inte berätta
vilket barn det handlar om. Men eftersom en anmälan ofta är en förutsättning
för att socialtjänsten ska kunna agera är det viktigt att tänka på att ett samtal
inte ersätter en anmälan.
Om du misstänker att ett barn har utsatts för ett brott är det viktigt att din
verksamhet också överväger att göra en polisanmälan.

Det är naturligt att vilja veta vad som händer med en anmälan. Du kanske
undrar om socialtjänsten kommer att agera, vad du som anmälare har för
ansvar och vad som händer med barnet efter att anmälan är gjord.
Socialtjänstens verksamhet styrs av stark sekretess och de måste alltid bedöma
om de kan lämna ut information om en person eller inte. Du kan normalt få
veta att din anmälan har tagits emot och av vem. Normalt kan du också få
reda på om socialtjänsten har eller inte har inlett en utredning, alternativt om
en utredning redan pågår. Om socialtjänsten bedömer att det är lämpligt utifrån barnets bästa kan de bjuda in dig till ett möte med de som anmälan berör.

Om socialtjänsten inleder en utredning
Du som är anmälningsskyldig har också uppgiftsskyldighet. Det innebär att
du är skyldig att lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse i socialtjänstens utredning av ett barns behov av skydd och stöd.

Särskilda regler för familjerådgivning
Du som arbetar i familjerådgivning ska genast anmäla till socialtjänsten om
du i verksamheten får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts
för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Du är däremot inte skyldig att
lämna uppgifter till socialtjänstens utredning.

Läs mer
I handboken Anmäla oro för barn finns samlad information om anmälningar,
stöd för anmälare och mer om socialtjänstens arbete.
www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-5
Vägledning för personal i hälso- och sjukvården och tandvården finns i
Barn som far illa eller riskerar att fara illa
www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-11-1
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