Vad händer efter en anmälan?






Socialsekreteraren tar kontakt med vårdnadshavarna och
informerar om innehållet i anmälan.
Socialsekreteraren har möjlighet att erbjuda barnet/ ungdomen,
föräldrarna och dig som gjort en anmälan ett möte. Du får då
möjlighet att berätta om din oro direkt för den det gäller.
Socialsekreteraren gör därefter en förhandsbedömning av
förhållandena och tar ställning till om en utredning behöver
göras.
Om du gjort anmälan i egenskap av tjänsteman har du rätt att få
information om den anmälan du gjort lett fram till att utredning
inletts, ej inletts eller redan pågår.

Vad tycker du?
Har du synpunkter på verksamheten? Berätta det för oss. Vi vill ta del av
dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra
verksamheten.
Ansvarig för synpunkter är sektionschefen på Sektionen för utredning
barn och unga, som nås på telefon 0522 - 69 60 00.
Du kan även använda dig av vår blankett ”Säg vad du tycker” som finns
tillgänglig i alla våra verksamheter och på kommunens hemsida,
www.uddevalla.se.
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Anmälningsplikt
När ett barn eller en ungdom far illa

Anmälan

Tjänstemännens anmälningsskyldighet

För att skydda barn och ungdomar finns en anmälningsskyldighet
inskriven i socialtjänstlagen. Detta är för att socialnämnden skall kunna
ingripa och skydda barn och ungdomar om det finns risk att de far illa.

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa

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

Allmänheten
Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa

Kommer du i ditt dagliga liv i kontakt med barn eller ungdomar och får
veta eller misstänker att någon far illa bör du anmäla detta till
socialtjänsten. Kontakta Sektionen för utredning barn och unga och
berätta om din misstanke. Känner du dig osäker på om du ska göra en
anmälan, kan du ringa en socialsekreterare på Sektionen för utredning
barn och unga och fråga om råd utan att nämna vem det gäller.
Du får vara anonym

Du behöver inte säga vem du är, socialtjänsten tar ändå din anmälan på
allvar. Det är viktigt att du då inte säger ditt namn eftersom huvudregeln
är att socialsekreteraren ska tala om för den du anmält vem som gjort
anmälan. Om socialsekreteraren redan vet vem du är ska
socialsekreteraren ta reda på om det kan innebära fara för dig att bli känd
av den du anmält. Om socialsekreteraren kommer fram till att du ska
förbli anonym, kan den du anmält överklaga detta beslut till
Kammarrätten. Kammarrätten gör då en bedömning av saken utifrån de
skäl som finns angivna.

Du som i ditt yrke arbetar med barn och ungdomar, i din
yrkesverksamhet kommer i kontakt med barn och ungdomar eller på en
myndighet vars verksamhet berör barn och unga har skyldighet att genast
anmäla om du får kännedom om eller misstanke om att barn eller
ungdomar far illa till socialnämnden. Skyldigheten att anmäla och lämna
uppgifter till socialnämnden för att skydda barn och ungdomar gäller
både privat och offentlig tjänst och omfattar yrkesmässigt bedriven
verksamhet inom:
 socialtjänsten
 barnomsorgen
 skolan
 fritidsförvaltningen
 kyrkans verksamhet för barn och ungdom, till exempel kyrkans
förskoleverksamhet och konfirmationsundervisning
 hälso- och sjukvården
 tandvården
 myndigheter inom kriminalvården och rättspsykiatriska
avdelningar.
Som tjänsteman har du inte rätt att vara anonym

Du kan ringa till en socialsekreterare på Sektionen för utredning barn
och unga för att få råd och stöd i hur du ska gå till väga.
Om du är tveksam…

Det är allas vår plikt/skyldighet att förhindra att barn och ung-domar far
illa. Rådfråga en socialsekreterare på Sektionen för utredning barn och
unga om du är tveksam.

Välkommen att kontakta socialtjänsten
Sektionen för utredning barn och unga, Familjekontoret
Junogatan 9, 451 81 Uddevalla
Telefon växel: 0522 - 69 60 00
Telefon reception: 0522 - 69 68 00

