Anmälningsskyldighet när barn far illa
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter
inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet,
socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden
om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är
anställda hos sådana myndigheter.
Ur 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen; Anmälan om missförhållanden
Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. Oftast
får socialtjänsten kunskap om sådana missförhållanden genom en anmälan. Många
yrkesgrupper har en anmälningsskyldighet.
Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i
kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller
hon misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Samma
skyldighet gäller också den som arbetar inom privat verksamhet som berör barn och
unga samt personal i vård och omsorg. Den som har anmälningsskyldighet kan inte
vara anonym.
Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Den kan göras
 telefonledes
 skriftligt via brev
 skriftligt via e-post
 skriftligt via fax.
Socialstyrelsen rekommenderar att den som är anmälningsskyldig gör anmälan
skriftligt, såvida inte situationen är akut. En anmälan per telefon bör senare bekräftas
skriftligt. Det finns inga centralt framtagna blanketter för anmälan till socialtjänsten.
Dock finns - inom ramen för handläggnings- och dokumentationssystemet Barns
behov i centrum - ett formulär för socialtjänstens dokumentation av en inkommen
anmälan.
Den som överväger att göra en anmälan kan konsultera socialtjänsten innan en
anmälan görs, utan att röja barnets identitet. Verksamheter som har
anmälningsskyldighet bör ha tydliga rutiner för hur en anmälan ska göras.

Skyldighet att lämna uppgifter

Yrkesgrupperna ovan har också en uppgiftsskyldighet. Det betyder att de ska lämna
uppgifter som kan ha betydelse för socialtjänstens utredning.

Allmänheten kan göra en anmälan

Även allmänheten kan – och bör – göra en anmälan till socialtjänsten om den känner
till missförhållanden som gäller barn. Det finns inget hinder för en privatperson att
vara anonym och en sådan anmälan ska hanteras på samma sätt som där man
känner till vem som gjort anmälan. Det är dock angeläget att anmälaren är beredd
att återkomma till socialtjänsten för att vid behov kunna besvara kompletterande
frågor.

