
 

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN FÖR 

ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN 

GÄLLANDE BARN OCH ELEVER 

PÅ SOLÄNGSKOLAN 

  



Handlingsplan för anmälan till socialtjänsten 

gällande barn och elever på Solängskolan 

 

Inledning 
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. 
Skyldigheten omfattar även att till socialtjänsten lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för 
utredning av ett barns skydd. 
Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. 

Styrdokument 
Socialtjänstlag (14 kapitlet 1 §) och Skollagen (29 kapitlet 13 § 2 st) 

Syfte 
”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 
ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. . . . . .” 14 kap 1 § Socialtjänstlag 

Anmälningsplikten ingår i socialtjänstlag (14 kapitlet 1 §) och innebär att alla som arbetar med barn 
upp till 18 år har ett enskilt ansvar att uppmärksamma barnets situation. 

Riktlinjer 
Det är alltid barnets behov som är utgångspunkt för om anmälan ska göras. Hänsyn till föräldrarna 
eller den egna verksamheten får inte styra. Man ska inte söka egna bevis på att barnet far illa, det är 
socialtjänsten som utreder. 
Vårdnadshavarna kan själva ansöka om stöd hos socialtjänsten, då öppnas alltid en utredning och 
familjen får ett beslut på om de beviljas stöd eller ej. Ett sådant beslut kan överklagas. Man kan 
hjälpa familjen genom att upplysa om detta. Föräldrarnas ansökan ersätter inte anmälningsplikten. 

Rutiner 
Är man osäker på om anmälan ska göras kan man alltid kontakta socialtjänsten för rådgivning. 
Man kan vara anonym och skall i så fall inte berätta vad barnet eller föräldern heter. 

- Huvudregeln är att rektor/förskolechef undertecknar anmälan och överlämnar den till 
socialtjänsten. 

- Även om man skulle vara oense ska varje medarbetare som uppmärksammat barnets situation 
göra en anmälan, man behöver inte sin chefs tillstånd eller underskrift för att göra en anmälan, 
däremot skall chefen informeras. 

- En anmälan skall innehålla barnets personuppgifter, en förklaring till vad som oroar samt namn 
och kontaktuppgifter på personen som anmäler. 
Anmälan bör vara skriftlig och signerad. 

- Vid misstanke om brott som sexuella övergrepp eller misshandel så ska man rådgöra med 
socialtjänsten. Föräldrar ska i dessa fall inte kontaktas av anmälaren. Socialtjänsten tar beslut om 
eventuell polisanmälan. 


