Anmälan till socialtjänsten enligt
anmälningsskyldighet
I 14 kap.1 § Socialtjänstlagen (SoL) finns bestämmelser om anmälningsskyldighet för vissa
myndigheter och personer när det gäller barn. Anmälan görs till socialtjänstens
mottagningsgrupp tfn 036-10 50 00. En anmälan kan vara muntlig eller skriftlig. Anmälan som
rör barn bör göras skriftligt med hänsyn till de ingripande åtgärder av socialtjänsten som den
kan medföra och ska undertecknas av uppgiftslämnaren. Om anmälan görs muntlig ska den
bekräftas skriftligt i efterhand. Anmälan skickas till: Socialtjänsten Mottagningsgruppen,
Box 1002, 561 24 Huskvarna.

Uppgifter vid anmälan – exemplet avser anmälan från skola
Frågeställningarna kan användas av andra anmälare också.
Följande uppgifter lämnas vid anmälan:


Barnets för- och efternamn samt personnummer



Barnets hemadress och telefonnummer



Namn på barnets skola och ev enhet/klass



Vårdnadshavarnas för- och efternamn, adress och telefonnummer.

Exempel: Anmälan jml socialtjänstlagen 14kap 1§ ang. Hans Ek f. 020512-0000, Drottninggatan 19, 3tr,
56124 Huskvarna. 036-106950.
Slottsskolan, klass 7b
Vårdnadshavare: Britta Ek
Västervägen 2
Drottninggatan 19, 4 tr 561 24 Huskvarna
55632 Jönköping
036-106950



Namn på uppgiftslämnare och befattning. (Rekommenderas att rektorn gör i första
hand)



Adress, telefonnummer och e-postadress till uppgiftslämnaren/skolan



Datum då anmälan görs.



Uppge om man kan tänka sig att medverka vid en träff för att
skuteraanmälan/informationen med berörda



I anmälan skall det tydligt framgå anledningen till att anmälan görs. Beskriv oron
för barnet, så konkret som möjligt.



Beskriv barnet: Hur uppträder barnet i skolan t.ex utåtagerande, tyst och sluten,
bra/dåliga kamratrelationer, närvaro/frånvaro.



Hur länge har oro funnits?



Vad är det som gör att ni anmäler nu?



Om barnet har berättat något, vad har barnet sagt och för vem har barnet berättat?



Om det är flera ur personalen på skolan som upplevt/sett saker, om möjligt ange
vem som har sagt vad, eller sett vad.



Vid anmälan om misstänkt barnmisshandel bör om möjligt följande uppges
(förutom det som anges i andra punkter): Har någon sett barnet bli slaget? Har
någon i personalen sett märken? Var befinner sig barnet nu?



Vad har skolan/förskolan gjort hittills?



Hur ser kontakten med vårdnadshavarna ut?



Är det något särskilt att beakta när vi kontaktar barnet/den unge/vårdnadshavarna?



Finns det behov av tolk? Vilket språk?



Finns det syskon, oro för dem?



Känner vårdnadshavarna till att anmälan görs?



Känner barnet/den unge till att anmälan görs?

OBS! Vårdnadshavare ska inte informeras om anmälan handlar om misstänkt
misshandel eller andra övergrepp
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