
 

Rutin för anmälan till socialtjänsten 

Alla som arbetar med barn och unga är skyldiga att anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något 

som kan innebära att ett barn far illa och att socialnämnden behöver ingripa för att skydda barnet. Denna 

skyldighet beskrivs i socialtjänstlagen 14 kap 1 § 

14 kap 1§ Socialtjänstlagen 

Myndigheter vars verksamhet rör barn och ungdom är skyldiga att genast anmäla om de misstänker att ett barn 

far illa. De är även skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara i betydelse för en utredning av 

ett barns behov av stöd och skydd. 

Det betyder att: 

ALL personal har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke eller oror att ett barn far illa 

Om du är osäker kan du be socialtjänsten om råd utan att röja barnets identitet. 

En anmälan till socialtjänstlagen sker alltid skriftligt, även om muntlig information lämnats vid en första kontakt 

med socialtjänsten 

 

Rutin Ekolek 

- Vid första/ minsta misstanke; dokumentera allt du sett och hört. Värdera inte informationen utan skriv 

ner allt på ett sakligt sätt. Datum. 

- Prata omgående med huvudman för Ekolek som tar ställning till att bjuda in socialtjänsten och föräldrar 

till ett gemensamt möte där vi berättar vad de är som gör oss oroliga och hur vi tillsammans kan reda ut 

uppkommen situation. 

- En anmälan görs direkt till socialtjänst i kommunen där barnet är folkbokfört eller direkt till polis om det 

finns risk om våld eller att ”bevis” kan förstöras 

- Ekolek gör anmälan till Socialtjänsten 

- Även om din chef inte delar din oro har du ett eget ansvar att göra en anmälan. 

 
Tillvägagångssätt 

Det är viktigt att vara så konkret som möjligt i anmälan. Beskriv orsaken till oron, om det finns anledning till fara, 

fysiska/psykiska skador, alkohol/droger, miljö, våld, missbruk hos förälder/vårdnadshavare, omsorgsbrister osv. 

Beskriv barnets situation utifrån: 

• Är det något som observerats som kan föranleda misstanke om misshandel? 

• Är det något som barnet har sagt? 

• Är det något som någon annan har sagt? 



• Är det något i barnets beteende? 

• När i tid har det inträffat/observerats? 

• Är det något som pågått under en längre tid? 

• Ligger det tillbaka i tiden? 

• Är det nytt? 

• När fick man kännedom om ovanstående och i vilket sammanhang? 

• Vem eller vilka är det som har observerat händelsen? 

 

I de flesta kommuner finns ett dokument att fylla i. Saknas detta så ska följande finnas med i 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. 

7. Teamledare i utredningsgruppen på socialtjänsten tar emot inkommen anmälan och gör samma dag 

(inom 24 timmar) en riskbedömning 

 
Tänk på 

Varje ny händelse eller grund för oro är anledning till anmälan, trots att anmälningar gjorts tidigare ska en ny 

göras vid misstanke om att barnet/den unge far illa. 

 

 

  

 


