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"Barn kan fara illa i många olika situationer och av en eller flera olika orsaker. Det kan
exempelvis handla om barn och ungdomar som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld,
sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse eller familjer där det
förekommer allvarliga relationsproblem mellan barnet och övriga familjen. Barn och
ungdomar kan också fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av
missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende eller för att de utsätts för hot, våld
eller andra övergrepp från jämnåriga" Anmäla oro för barn "Stöd för anmälningsskyldiga
och andra anmälare" Socialstyrelsen

Därför behövs anmälningar
När vårdnadshavare inte kan ta ansvar fullt ut är det socialtjänsten som ska se till att barn får
det skydd, stöd och den hjälp som de behöver. För att de ska kunna göra det behöver de hjälp
att uppmärksamma barn som far illa. Därför är du och andra anställda på vissa myndigheter
och i verksamheter som kommer i kontakt med barn skyldiga att genast anmäla misstankar
om att barn att far illa till socialtjänsten.

Anmälningsskyldigheten i korthet
Du som är anmälningsskyldig ska genast anmäla till socialtjänsten om du i din yrkesroll får
kännedom eller misstänker att ett barn att fara illa. Du är också skyldig att lämna uppgifter
som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning.
Barn som riskerar att fara illa innefattar alla former av övergrepp, försummelse och
utnyttjande som leder till faktisk eller potentiell skada för barnets hälsa eller utveckling. Det
gäller oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt, har kulturella bakgrundsfaktorer eller beror
på okunskap om barnets behov.
Exempel på orsaker till anmälan:
- Barn som bevittnar/bevittnat våld eller hot om våld
- Fysisk och psykisk bristande omsorg
- Fysiskt – och eller psykiskt våld
- Hedersrelaterat våld
- Kränkning
- Kvinnlig omskärelse/könsstympning
- Sexuella övergrepp
- Barn som far illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk,
kriminalitet och annat självdestruktivt beteende eller för att de utsätts för hot, våld eller
andra övergrepp från jämnåriga.

Nationellt kompetensteam hedersrelaterat våld och förtryck
Om du behöver råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är utsatt, eller som
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du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, könsstympning,
barnäktenskap och tvångsäktenskap så finns det ett nationellt kompetensteam med en
stödtelefon som du är välkommen att ringa.
Kompetensteamet finns för yrkesverksamma i Östergötlands län och har telefonnummer 010 223 57 60
http://www.hedersfortryck.se/

Det är din oro du ska anmäla
Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma
socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver du inte vara säker på att barnet far illa,
det räcker att du misstänker det. Det är socialtjänsten som ska utreda barnets situation och
bedöma om barnet behöver det skydd eller stöd som de förfogar över.

Tankar inför en anmälan
När du står inför en anmälan kan många tankar dyka upp. Det är lätt att bli osäker på om det
är rätt sak att göra. Försök tänka att du anmäler för barnets skull. Du kan också diskutera med
en chef eller kollega.
Om du inte vet om situationen är sådan att en anmälan ska göras kan du kontakta
socialtjänsten och beskriva situationen. Socialtjänsten kan också ge dig råd om vad du bör och
inte bör säga till barnet och familjen. Om du inte vill att samtalet ska hanteras som en
anmälan ska du inte berätta vilket barn det handlar om. Men eftersom en anmälan ofta är en
förutsättning för att socialtjänsten ska kunna agera är det viktigt att tänka på att ett samtal
inte ersätter en anmälan.
Om du misstänker att ett barn har utsatts för ett brott är det viktigt att din verksamhet också
överväger att göra en polisanmälan. Obs! Rådgör med närmaste chef.

När görs en anmälan?
•
•
•
•
•
•
•

Anmälningsplikt gäller födda barn fram till att barnet fyllt 18 år.
Anmälan ska göras vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa, om barn är i
behov av hjälp, stöd eller omedelbart skydd för att tillgodose hälsa och utveckling.
Anmälan skall göras omgående till socialtjänsten i barnets hemkommun.
Du behöver inte ha bevis för din kännedom/misstanke för att göra en anmälan
Rådfrågning till socialtjänsten kan alltid föregå en anmälan. Det är viktigt att du då
inte nämner barnets/ familjens namn. Socialsekreterare i Norsjö kommun kan nås
vardagar mellan 09.15- 10.00 via Norsjö kommuns växel 0918 - 14000.
Föräldrar kan alltid uppmanas att själva, eller med stöd av er ta kontakt med
socialtjänsten för att ansöka om stöd och hjälp. Denna åtgärd ersätter inte
anmälningsplikten. Ansökan och anmälan kan göras samtidigt.
Det är alltid barnets behov som är utgångspunkten för om anmälan ska göras och inte
hänsynen till föräldrarna eller egen eventuell tveksamhet.
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•
•
•
•

Även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta ska anmälas om de tyder på att
ett barn kan behöva stöd eller hjälp från socialnämnden.
Även om barnet bedöms vara skyddat för stunden ska anmälan göras. Att ett barn
vårdas på sjukhus, har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin eller redan har
kontakt med socialnämnden utgör inget skäl för att låta bli att anmäla.
Om man får nya uppgifter efter att man anmält eller är osäker på om barnet fått stöd
och hjälp bör man anmäla igen.
Anmälningsplikt gäller även om andra vårdinrättningar och/ eller skola anmält tidigare
eller om barnet är placerat i familjehem.

Så gör du anmälan
Anmälan ska göras genast till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om du inte vet var
barnet bor kan socialtjänsten där barnet vistas guida dig rätt. Det finns inga krav på hur din
anmälan ska utformas, men du bör göra den skriftligt.
Orosanmälan - misstanke om att ett barn eller vuxen far illa - Norsjö kommun (norsjo.se)
I akuta situationer då du misstänker våld eller övergrepp mot barn; ring då in en muntlig
anmälan till socialtjänsten för att sedan inom kort komplettera med en skriftlig anmälan.
Meddela inte föräldrarna att du gjort en anmälan då du misstänker våld eller övergrepp mot
barnet där hemmet är inblandat.
Ring via Norsjö kommuns växel 0918- 14000, säg att du vill anmäla oro för ett barn, så
kopplas du till en jourtelefon där någon av socialsekreterarna svarar. Jourtelefonen finns
bemannad vardagar under växelns öppettider.

När en anmälan görs ska barnet och föräldrarna i allmänhet underrättas. Det är som regel
lämpligt att den som gör anmälan själv informerar vårdnadshavarna om varför en anmälan
görs. En utgångspunkt ska vara att försöka få familjen att förstå att det finns oro för barnet
och att avsikten är att hjälpa och stödja hela familjen. Det finns dock ingen skyldighet att
informera familjen innan en anmälan görs. Situationen kan vara mycket känslig och
skyddsaspekten för barnet måste alltid beaktas.
Obs! I de fall det rör sig om misstanke om sexuella övergrepp eller våld skall
vårdnadshavarna inte informeras innan anmälan görs. Anmäl direkt till socialtjänsten i
kommunen.

Vad händer sen?
Det är naturligt att vilja veta vad som händer med en anmälan. Du kanske undrar om
socialtjänsten kommer att agera, vad du som anmälare har för ansvar och vad som händer med
barnet efter att anmälan är gjord. Socialtjänstens verksamhet styrs av stark sekretess och de
måste alltid bedöma om de kan lämna ut information om en person eller inte.
Du kan normalt få veta att din anmälan har tagits emot och av vem. Normalt kan du också få
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reda på om socialtjänsten har eller inte har inlett en utredning, alternativt om en utredning
redan pågår. Om socialtjänsten bedömer att det är lämpligt utifrån barnets bästa kan de bjuda
in dig till ett möte med de som anmälan berör.

Om socialtjänsten inleder en utredning
Du som är anmälningsskyldig har också uppgiftsskyldighet. Det innebär att du är skyldig att
lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse i socialtjänstens utredning av ett barns behov
av skydd och stöd.

Bra att ha- telefonnummer
Socialtjänsten, Norsjö kommun

0918- 14000

09.15- 10.00

Annan tid, ring Norsjö kommuns växel 0918- 14000, säg att du vill anmäla oro för ett barn, så
kopplas du till en jourtelefon där någon av socialsekreterarna svarar. Jourtelefonen finns
bemannad vardagar under växelns öppettider. Vid akuta händelser kvällar och helger ringer
man larmnumret 112 och ber att bli kopplad till Skellefteå kommuns socialjour. De tar i sin
tur kontakt med någon i Norsjö om de bedömer att det behövs.

Rektor Anette Lidén
Rektor Pernilla Lindberg
Rektor Susanne Lidén
Rektor Maria Eriksson
Rektor Sofi Fransson
Kurator Elisabet Forsberg
Skolsköterska Sara Eriksson

0918 - 141 93, 070 – 55 45 654
0918 - 141 95, 070 – 50 94 707
0918 – 142 70, 070 – 21 84 044
0918 - 141 73, 072 – 20 22 909
0918 - 141 75, 070 - 29 70 812
0918 - 141 81, 070 - 21 95 436
0918 - 141 82, 070 - 36 38 369
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Bra att ha- länkar:
Barn som far illa eller riskerar att fara illa (socialstyrelsen.se)
Skolans ansvar för barn som far illa - Skolverket
Anmäla oro för barn "Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare" Socialstyrelsen
Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet - Hedersförtryck
(hedersfortryck.se
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