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INFORMATION OM ANMÄLAN TILL 
SOCIALTJÄNSTEN ENLIGT 14 KAP 
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Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och 
ungdomar som far illa på något sätt.  

För att dessa rutiner ska kunna tillämpas är det av stor vikt att det i verksamheter som 
arbetar med barn och ungdomar finns kompletterande anvisningar för hur det interna 
arbetet med att anmäla till socialtjänsten ska gå till.  

 

1. Anmälningsskyldigheten enligt 14 Kap 1 § SoL  

Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att de barn och ungdomar som riskerar fara 

illa får det stöd och den hjälp som de behöver. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) skall 

socialtjänsten samverka med samhällsorgan, organisationer och andra när det rör frågor 

om barn som far illa eller riskerar att fara illa.  

I SoL finns en bestämmelse om att alla som arbetar inom myndigheter vars verksamhet 

berör barn och ungdom har en skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten om de får 

kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten måste ingripa till skydd för ett 

barn. Anmälningsskyldigheten gäller även personal inom enskilda verksamheter som 

berör barn och unga, t.ex. förskolor och skolor samt för enskild verksamhet inom hälso- 

och sjukvården eller på socialtjänstens område.  

De personer som enligt lag har skyldighet att anmäla har också skyldighet  

att till socialtjänsten lämna alla de uppgifter som kan vara av betydelse för utredning om 
barnets behov av skydd.  

 

I SoL uppmanas också var och en, d.v.s. allmänheten, samt myndigheter och 

yrkesverksamma som inte omfattas av anmälningsskyldigheten, att anmäla misstanke om 

missförhållanden för barn till socialtjänsten. Anmälningsplikten förutsätter inte att det är 

klarlagt att socialtjänsten behöver ingripa, även uppgifter som är svårbedömda eller 

obestyrkta ska anmälas om de tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd eller hjälp 

från socialtjänstens sida. Att bedöma om kriterierna för att göra en anmälan är uppfyllda 

eller inte är ibland en svår uppgift men det är inte anmälarens sak att utreda och avgöra 

allvaret i barnets situation, det är socialtjänstens uppgift.  

 

2. Exempel på situationer som bör föranleda ställningstagande om  

anmälan enligt 14 kap 1 § SoL  

• Fysisk misshandel inklusive sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld.  

• Psykisk misshandel, t.ex. systematiska kränkningar, nedvärdering, hot.  
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• ”Otillbörligt utnyttjande”, t.ex. sexuellt utnyttjande, tvingas att utföra ansträngande 

kroppsarbete, tvingas till för stort självständigt ansvar i förhållande till ålder.  

• Brister i fysisk omsorg såsom vanvård, misskötsel i fråga om hygien, kläder, om barnet 

ej får lämplig hälso- och sjukvård eller tandvård, lämnas utan tillsyn eller erforderligt 

skydd.  

• Brister i känslomässig omsorg, t.ex. trygghet och stimulans eftersätts p.g.a. missbruk 

eller psykisk ohälsa eller sjukdom hos föräldrar.  

• Andra förhållanden i hemmet, t.ex. familjevåld, bristande anknytning eller sjukligt 

symbiotiskt förhållande barn-föräldrar.  

• Misstanke om att ett barn eller ungdom missbrukar alkohol eller narkotika.  

• Uppgifter om att ett barn eller ungdom begår brott eller på annat sätt, t.ex. genom 

kraftfullt utagerande beteende, visar tecken på att utvecklas ogynnsamt.  

3. Anmälan  

Anmälan görs till socialtjänstens individ och familjeomsorg där funktionen 1:e 

socialsekreterare ansvarar för mottagandet.  

Vid anmälan från offentlig myndighet skall anmälan regelmässigt vara skriftlig. Ett 

undantag från detta utgörs av akuta situationer då anmälan görs per telefon och därefter 

kompletteras med en skriftlig anmälan.  

Anmälan bör innehålla följande uppgifter:  

 Barnet/den unges personuppgifter och fullständiga namn  

 Anledningen till oro för barnet/den unges situation  

 Vem som gjort vilka iakttagelser och när i tiden dessa ägde rum  

 Uppgift om eventuella tidigare vidtagna åtgärder rörande barnet/den unge  

 Uppgift om huruvida vårdnadshavare är underrättade om anmälan eller ej  

 

Anmälningsskyldigheten är personlig och ovillkorlig. Den som omfattas av 

anmälningsskyldigheten kan inte vara anonym. Regelmässigt bör kontakt tas med 

barnet/den unges vårdnadshavare innan anmälan görs.  

4. Konsultation  

Om du känner dig osäker på om du skall göra en anmälan eller inte, diskutera med din 

arbetsledare om hur ni ska gå tillväga. Du kan med fördel även ringa och konsultera 1:e 

socialsekreterare. För att undvika missförstånd är det bäst att säga att det är fråga om 

konsultation och inte nämna namn på det barn eller den ungdom och familj du vill 
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diskutera. Socialtjänsten kan ge råd i frågor om anmälningar och om hur du ska gå 

tillväga.  

5. Vad händer efter anmälan gjorts  

I samband med mottagandet av anmälan från skola eller förskola sänds en skriftlig 

bekräftelse på att anmälan inkommit och att ansvarig handläggare utsetts.  

Socialtjänsten påbörjar därefter sitt arbete med att utreda anmälans frågeställningar 

alternativt att undersöka om fog finns för fortsatt utredning av dessa.  

En social utrednings syfte är att undersöka om barnets föräldrar kan tillgodose barnets 

behov av omsorg och skydd och om barnet/föräldrarna är i behov av några insatser/stöd 

genom socialtjänsten. Under utredningen inhämtar socialtjänsten information om barnet 

och familjen från berörda som varit i kontakt med barnet t.ex. förskola, skola och BVC.  

För bedömning av behovet av insatser kan även andra sakkunniga  

konsulteras, t.ex. barnpsykiatrisk eller medicinsk expertis (SoL 11 kap 2 §). 

Vårdnadshavarna har rätt att ta del av alla de uppgifter som inhämtas under utredningen 

och kan genom fullmakt ge andra personer insyn i dessa..  

Socialtjänstens verksamhet bygger på frivillighet och det är inte alltid en anmälan och 

utredning leder till att familjen tackar ja till ett erbjudande om stöd. Det är endast i mycket 

allvarliga fall som tvångsvård kan bli aktuell i  

form av åtgärder enligt lagen om vård av unga (LVU).  

6. Sekretessbestämmelser  

Socialtjänsten har sträng sekretess, vilket innebär att uppgifter om klienters personliga 

förhållanden inte får lämnas ut till obehöriga. För att lämna ut informationen krävs 

samtycke från barnets vårdnadshavare. Det kan därför hända att anmälaren efter en 

anmälan inte får veta vad som händer med barnet under kontakten med socialtjänsten.  

7. Social jour  

Socialjouren handlägger akuta ärenden inom socialförvaltningens Individ och 

familjeomsorg.  

Socialjouren tar under kvälls-; helg- och nattetid hand om ärenden som är akuta och inte 

kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid. Social jour nås per 

tel 0500-497421 alternativt 0500-497422. 


