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Gemensam rutin för skola/förskola och socialtjänst vid anmälan om
misstanke att barn far illa

Förskolans och skolans rutiner vid anmälan till socíaltiänsten

14 kap 1 § Socialtjänstlagen
Myndigheter vars verksamhet rör barn och ungdom är skyldiga att genast
anmäla om de misstänkeratt ett barn far illa. Deär även skyldiga att lämna
socialnämnden alla uppgifter som kan vara i betydelse för en utredning av ett

barns behov av stöd och skydd.

Detta betyder att:
~ ALL personal har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid

misstanke eller oro för att ett barn far illa.
~ Personal kan välja att anmäla till socialtjänsten på egen hand eIIer att

anmäla med stöd av rektor /förskolechef.
~ Om du är osäker kan du be socialtjänsten om råd utan att röja barnets

identitet.
~ En anmälan till socialtjänsten sker alltid skriftligt, även om muntlig

information lämnats vid en första kontakt med socialtjänsten.

Vid anmälan och vid behov av rådgivning kontakta Barn- och familjeerihetens
utredningsgrupp via mottagningstelefon

0457-6189 75 måndag- fredag kl 10.00-12.00 och tisdag 13.30-14.30.

Vid akuta ärenden som gäller omedelbart skydd för ett barn kontakta
utredningsgruppen via socialkontorets reception 0457-6182 58.

Vid akuta ärenden övrig tid- kontakta polisen eller SOS-alarm 112.

• Personal i förskola/skola skriver ner händelser och observationer som ligger till grund för
anmälan.

• Rektor /förskolechef eller personal meddelar föräldrar att anmälan kommer att göras.

• Vid misstanke om hedersrelaterat våld, misshandel eller sexuellt
utnyttjande/övergrepp eller annan hotsituation informeras INTE föräldrarna innan
anmälan görs. I dessa fall ska personal alltid samråda med socialtjänsten vid kontakter med
föräldrar och barn även efter att anmälan är gjord.

• Vid anmälningsmöte med socialtjänsten, som bör ske inom två veckor från det att anmälan
gjorts, deltar rektor /förskolechef och efter bedömning eventuellt inblandad personal.

• Rektor /förskolechef erbjuder stöd till personal som uppmärksammat barnets situation och
varit delaktig i anmälan.
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Detta ska finnas med i en skriftlig anmälan:
l. Namn, personnummer, adress och telefonnummer för det barn som anmälan avser.
2. Kort information om vad anmälan avser och beskrivning av det som har hänt eller oroar.
3. Tid eller tidsrymd utifrån det som anmälan avser.
4. Beskrivning av barnets beteende fysiskt och psykiskt utan egna värderingar eller tolkningar,

och/eller beskrivning av föräldrarnas beteende utan egna värderingar eller tolkningar.
5. Tidpunkt då föräldrarna fått information om att anmälan görs och hur reaktionen blev.
6. Namn och telefonnummer till den som gör anmälan.

Socialtjänstens rutiner vid anmälan från skola/förskola
l. Teamledare i utredningsgruppen tar emot inkommen anmälan och gör samma dag en riskbedömning

om barnet behöver omedelbart skydd/insatser.
2. Efter att ärendet fördelats tar ansvarig socialsekreterare kontakt med rektor /förskolechef för att

informera om vem som handlägger ärendet och bokar en anmälningsträff. Socialsekreterare informerar
även rektor /förskolechef om det redan pågår en utredning (i de fall det inte är olämpligt).

3. Kallelse skickas ut till berörda.
4. Vid anmälningsträff frågar socialsekreterare vårdnadshavare och ungdomar över 15 år om de

samtycker till att socialtjänsten återkopplar viss information till skolans personal i det fall en utredning
inleds, ex beslut om insatser.

5. Socialsekreterare återkopplar till rektor /förskolechef om socialtjänstens beslut om att inleda utredning
eller inte (i de fall det inte är olämpligt). Socialförvaltningen meddelar muntligt till rektor /förskolechef
som i sin tur meddelar berörd personal.

Barnahus- misstanke om misshandel/övergrepp
I de fall ett barn misstänks ha blivit utsatt för misshandel eller övergrepp, kontaktar socialtjänsten samordnare
på Barnahus för ett samråd med åklagare, polis, socialtjänst och BUP för vidare planering och beslut om
polisanmälan och ev. läkarundersökning.
Efter att socialtjänsten gjort en polisanmälan hålls förhör med barnet. Barnet får då en särskild företrädare
utsedd av åklagaren som tar beslut i ärendet istället för vårdnadshavaren. Socialtjänsten får ibland uppdraget
från barnets särskilda företrädare att se till att barnet kommer till förhör. Barnet kan då komma att hämtas på
förskola/skolan utan vårdnadshavares vetskap. Socialtjänsten ska så långt som möjligt samverka och förbereda
förskolans och skolans personal, i samband med att barn hämtas till förhör på skolan.

I akuta ärenden agerar socialtjänsten utan att invänta samråd på Barnahus.
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