Rutiner vid misstanke om att barn far illa och
anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen
Tjänstemans anmälningsplikt
Socialtjänstlagen SOL 71 §:
Var och en som får kännedom om att en underårig misshandlas i hemmet eller annars
behandlas där på ett sådant sätt att det är fara för hans hälsa och utveckling bör anmäla
detta till sociala myndigheter.
Om medarbetare inom Små Hopp i Boden misstänker att ett barn far illa i hemmet har vi
skyldighet att anmäla det till sociala myndigheter. Det krävs inte av oss som personal att vi
har konstaterat att barnet far illa, det räcker utifrån den skärpning som finns i lagtexten att vi
misstänker att barnet far illa. Som tjänsteman har man inte rätt att göra en anonym anmälan.

Handlingsplan utifrån anmälningsskyldighet
Vid misstanke om att ett barn far illa tar du upp dina tankar med Göran och tillsammans gör
ni följande:
•

Tala med barnets förälder om att vi tänker göra en anmälan till sociala myndigheter.
Det bästa är att berätta för föräldern att man är oroad för barnet och att man enligt
lagen är skyldig att ta kontakt med socialsekreterare. Men i de fall som allvarligt
missförhållande misstänks, exempelvis barnmisshandel och sexuella övergrepp, skall
vårdnadshavare inte informeras eller när vårdnadshavaren sammanlever med den
misstänkte förövaren. I sådana situationer kommer socialtjänsten att agera snabbt och
det är deras ansvar att ta kontakt med förälder och informera om vad som sker. I
händelse av att barnet behöver läkarundersökas kan det komma förfrågan från
socialtjänsten om att personal följer med barnet till läkaren.

•

Vid misstanke om brott är det socialtjänsten som gör anmälan till polisen.

•

I situationer som är av primär polisiär art ta kontakt direkt med polisen ex. misstanke
om rattfull förälder som kör sitt barn till hemmet eller en akut psykisk sjuk förälder. I
övriga fall ta kontakt med socialtjänsten.

•
•

Ta kontakt med socialtjänsten och gör en anmälan.
Ha som policy att inte tala med någon om barnet per telefon men om det är nödvändigt
så be att få ringa upp personen när barnen inte hör.

•

Be att få se utskriften av det som du berättat så att inte något missförstånd skett.

•

Vid ev. vårdnadstvist, se till att du inte blandas i någon parts "försvar" utan ha ett
professionellt förhållande till föräldrarna.

•

Socialtjänsten bör bekräfta att anmälan gjorts.

•

Vid nya misstankar — eller om brister i barnets situation kvarstår, tag ytterligare

kontakt med socialtjänsten och förnya anmälan.
•

Det kan förekomma att socialtjänsten tar kontakt med oss utifrån en tredje parts
anmälan, vi har då skyldighet att ge socialtjänsten information — både positiv och
negativ information.
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