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Rutin anmälningsskyldighet barn och ungdom 

Bakgrund 

Kommunerna har enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ett allmänt 

ansvar för att barn och ungdom ska kunna växa upp under goda och trygga 

förhållanden samt ett särskilt ansvar att ingripa om föräldrarna inte kan 

tillgodose den unges grundläggande behov av omvårdnad, skydd eller stöd. För 

att detta ska vara möjligt har myndigheter vars verksamheter berör barn och 

ungdomar, myndigheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt vissa 

andra myndigheter och anställda vid dessa myndigheter enligt 14 kap. 1 § andra 

stycket SoL en lagstadgad skyldighet att genast anmäla till socialnämnden när 

de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 

kan behöva ingripa till ett barns skydd. Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten 

bryter enligt 14 kap. 1 § andra meningen sekretesslagen (1980:100), SekrL, 

sekretessen mellan myndigheter. Det integritetsskydd som sekretessen syftar till 

får ge vika för barns behov av skydd.  

Skyldigheten att anmäla när man misstänker att ett barn far illa kan leda 

tankarna till anmälan i andra sammanhang, t.ex. när det har begåtts ett brott. 

Men det är inte fråga om att utfärda någon ”dom” över familjen. Man anmäler 

inte familjen som sådan, utan anmäler iakttagelser som kan innebära att ett barn 

kan behöva hjälp. Anmälaren uttrycker sin oro för hur ett barn har det, talar om 

vad hon eller han känner till eller anar om barnets situation och svårigheter, men 

uttalar sig inte om orsakerna till detta eller i någon skuldfråga. 

Rutin vid anmälan 

1. Personal som uppmärksammat eller misstänker att ett barn på något vis 

far illa kontaktar och informerar sin chef. 

2. Berörd personal skriver en anmälan, vid behov tillsammans med sin 

chef. Anmälan lämnas till IFO:s mottag.  

3. Berörd personal informerar familjen om att anmälan kommer att göras. 

Vid behov närvarar ansvarig chef vid detta informationstillfälle. 

Vård och Omsorg 

 Rutin anmälningsskyldighet barn och ungdom 
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