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1 När görs en anmälan? 
 

 Skyldigheten att anmäla inträder redan när det finns en oro för att barn far illa. T.ex. då man 
misstänker att barns behov och rättigheter försummas, då det finns misstanke om fysiskt, 
psykiskt eller bevittnat våld, övergrepp eller kränkningar. 
 

 Anmälan görs då misstanke finns om att barnet (ungdomen) eller familjen är i behov av hjälp, 
stöd eller omedelbart skydd för att tillgodose barnets (den unges) hälsa och utveckling. 
 

 Även om det som uppmärksammats är svårbedömt och obestyrkt är det inte vår sak att avgöra 
om det är ett ärende för socialtjänsten. Utredningsansvaret har socialtjänsten.  
 

 Anmälan ska göras genast, även om barnet läggs in för vård ska en anmälan göras.  
 

 Det är alltid barnets behov som är utgångspunkt för om anmälan skall göras eller inte och inte 
hänsynen till föräldrarna eller den egna verksamheten. 

2 Vem gör anmälan 
 

 All anställd personal som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa har 
skyldighet att genast anmäla till socialnämnden i barnets/ungdomens hemkommun.  
 

 Denna skyldighet kan inte överlåtas och det är en fördel om socialtjänsten får in flera 
anmälningar i samma ärende. Lita på din magkänsla!  
 

 Som yrkesverksam inom Hälso- och sjukvården omfattas du av lag-stadgad 
anmälningsplikt och kan därför inte välja att vara anonym vid en anmälan. Rådfråga kan 
du dock göra anonymt, se nedan. 

3 Hur görs en anmälan? 
 

 Rådfrågning till socialtjänsten eller Barnahus kan alltid föregå en anmälan, då kan du vara 
anonym. Det är viktigt att du då inte nämner barnets/familjens namn eller personnummer 
då socialtjänsten måste betrakta det som en anmälan. Du behöver inte ha ”bevis” för din 
oro/ misstanke, för att efter en konsultation gå vidare med en anmälan.  
 

 I ett akut skede kan anmälan göras muntligt till socialtjänsten. Muntlig anmälan bör 
kompletteras snarast med skriftlig information.  
 

 Den skriftliga anmälan skickas till socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun.  
 
Örebro kommun: 
Använd Örebro kommuns webbformulär för anmälan – enligt 14 kap. 1§ SoL.  
Lindesbergs kommun: 
Används Lindesbergs kommuns webbformulär för anmälan – enligt 14 kap. 1§ SoL. 
Länets övriga kommuner: 
Använd blankett ”Anmälan till socialtjänsten ang. oro för barn - enligt 14 kap. 1 § SoL” 
Ni hittar den här: Formulär för anmälan till Socialtjänsten angående oro för barn 
  

https://service.orebro.se/EServices/Common/BlockPage.aspx?eServiceName=O963&PageId=DinaUppgifter
https://etjanst.lindesberg.se/oversikt/overview/330
http://intra.orebroll.se/service--stod/blanketter-och-mallar/vard/barnhalsovard/anmalan-angaende-oro-for-barn-som-far-illa-rutin-for/
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 Vid brådskande fall kan uppgifterna faxas om socialkontoret accepterar det och har ett 
säkert faxnummer.  
 
 

 Samtidigt med anmälan informeras föräldrarna/vårdnadshavarna.  
OBS! Undantag, se nedan.  
 

 Ibland kan det vara bra att vara två personal när du gör detta.  
 

 Glöm inte att dokumentera i patientens journal om att anmälan är gjord.  
V g se Bilaga - Barn som far illa (orosanmälan) – administrativ hantering  
 

 OBS! Papperskopia på anmälan ska diarieföras enligt gällande rutiner.   

 

4 Vad ska anmälas? 
 

 Kontaktuppgifter till barnet/förälder.  
 

 Anledning till anmälan. Beskriv de iakttagelser och den oro som finns runt barnet (t.ex. vilka 
av barnets behov misstänks försummas, misstanke om fysiskt, psykiskt våld, övergrepp, 
kränkningar, barnets beteende, samspel, känslor, vad har barnet sagt).  
 

 Finns kännedom om tidigare insatser för familjen (BUP, BVC, BHT, Elevhälsa, socialtjänst 
etc.)?  

 Finns det akut fara för barnet?  
 

 Känner vårdnadshavaren till att anmälan görs? Känner barnet/den unge till att anmälan görs?  
 

 Namn och kontaktuppgifter till den som lämnat anmälan.  
OBS! Vid misstanke om brott såsom sexuella övergrepp eller misshandel informeras inte 
förälder/vårdnadshavare av anmälaren utan av socialtjänsten och/eller polisen om att 
anmälan är gjord. 

5 Vad säger lagen? 

5.1 Anmälningsskyldighet  
Utdrag ur 14 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (SoL).  
”Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Detta gäller även dem som är 
anställda hos sådana myndigheter."  

5.2 Uppgiftsskyldighet  
Utdrag ur 14 kap, 1 § fjärde stycket (SoL). "Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma 
som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av 
betydelse för utredning av en underårigs behov av skydd.” Detta gäller även om någon annan 
gjort anmälan som föranlett en utredning eller om socialtjänsten inlett utredning på eget initiativ.  
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5.3 Sekretess  
Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretessen mellan myndigheter enligt 10 kap. 28 § 
Offentlighets- och sekretesslagen.  
Det integritetsskydd som sekretessen syftar till, får här ge vika för barnets/ungdomens behov av 
skydd och omsorg. 

5.4 Utlämnande av information 
Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt SoL 14 kap 1b § om att utredning har 
inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta 

6 Länkar 
Socialstyrelsen Artikelnummer: 2014-6-20 :   
Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn – information för dig som är anmälningsskyldig 
enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.  
 
Socialstyrelsen Artikelnummer: 2014-10-4:    
Barn som far illa eller riskerar att fara illa, en vägledning för hälso- och sjukvården samt 
tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar.  
 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Våga se, våga agera 
 
Rikshandboken, www.rikshandboken-bhv.se  
 

Barnhälsovårdens hemsida  

7 Bilagor 
 

Intranätssida för information om anmälan samt blankett för anmälan 

8 Nyckelord 
Orosanmälan för barn. 14 kap.1 § socialtjänstlagen. Orosanmälan.  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-6-20.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/infoblad-vagledning-anmalningsskyldighet.pdf
http://www.allmannabarnhuset.se/2013/09/vaga-se-vaga-agera/
http://www.rikshandboken-bhv.se/
http://intra.orebroll.se/samarbeten--projekt/professionsnatverk/barnhalsovarden/info-2/
http://intra.orebroll.se/service--stod/blanketter-och-mallar/vard/barnhalsovard/anmalan-angaende-oro-for-barn-som-far-illa-rutin-for/
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