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Anmälningsskyldigheten

PM

14 kap. 1 § socialtjänstlagen
Till:

Barnläkardagen den 6 april 2006

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden
behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.

Från: Pia Johansson
Datum:

2014-05-236

Ang: Barnet i rättsprocessen

Allmänna utgångspunkter
Alla barn har rätt till en god start i livet. De har rätt att få såväl sina materiella som
känslomässiga behov tillfredsställda. De har rätt till ett liv i trygghet och social
gemenskap. Barndomen har ett värde i sig och är inte en tid vars uteslutande syfte
är att ge en god förberedelse till vuxenlivet.
Konventionen om barnets rättigheter stadgar i art 19 att konventionsstaterna skall
vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder för att skydda barnet mot alla former av
fysiskt eller psykiskt våld, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter
inom hälso-sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till
socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan
innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller
även dem som anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet
gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild
verksamhet som berör barn och ungdom eller annan yrkesmässigt bedriven
enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket.
De som är verksamma inom familjerådsgivning är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att en underårig
utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket
är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara betydelse för
utredning av ett barns behov av skydd.
Anmälningsskyldigheten är ett personligt ansvar som i princip inte kan
överlåtas till någon annan. Tjänstefel! ”20 kap 1 § brottsbalken

utnyttjande innefattande sexuella övergrepp medan barnet är i föräldrarnas vård.
Rådrum och tala med bakjour, anonymt med socialtjänsten
Den offentliga makten utövas under lagarna.
Känsla att allt inte står rätt till inte tillräckligt. Måste finnas beskrivbara tecken –
Riksdagen stiftar lagen.

tydliga tecken måste anmäla.

Högsta domstolens och Regeringsrättens rättsprinciper.

Misstanke om brott, förundersökning

Åklagaren har bevisbördan och beviskravet i brottmål är ”ställt utom rimligt tvivel”.
Riksåklagarens
Socialnämnden har bevisbördan i mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om

promemoria

2002-07-12

Riktlinjer

för

ärenden

rörande

barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn.

vård av unga.
Den centrala bevisningen i form av målsägandeförhör måste stödjas av annan
bevisning som kan verifiera de uppgifter som målsäganden lämnat och denna
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dokumentation måsta vara sådan att man även vid en granskning i efterhand – efter

23 maj 2014

Åtalet och ansökan om stämning

längre och kortare tid - kan lägga fast händelseförloppet.
Brott: misshandel, ringa misshandel, grov misshandel, vållande till kroppsskada,
Förundersökningen skall om barnet är under 15 år ledas av åklagare.
Brottsanmälan

skall

omedelbart

överlämnas

till

åklagare

för

dråp och mord, sexualbrotten…
beslut

om

Objektiva rekvisit:: tid, plats gärning NJA 1991 s. 83, NJA 1992 s.446

förundersökning skall inledas.
Subjektiva rekvisit: uppsåt, oaktsamhet
Förundersökningen skall handläggas skyndsamt.
Förundersökningen skall bedrivas aktivt. Det åligger åklagaren att tillsammans med
utredningsmannen noggrant planera förundersökningen med särskild tonvikt på

Dom
Bevisbörda och bevisvärdering NJA 1994 s. 268

förhören.
Straffmätning NJA 1992 s. 85, 2000 s. 612 och 2003 s. 174
Samråd
Skadestånd

Några begrepp
LVU
Målsägandebiträde
Socialtjänstlagen
Särskild företrädare för barn
Socialtjänstens mål
Offentlig försvarare
Inleda utredning

Bevisning

Beredande av vård

Förhör med barnet

Förutsättning

Läkarundersökningen
2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel,
Skadebilden

otillbörlig utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet
finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

Annan bevisning
Sakkunniga i mål rörande sexuella övergrepp mot barn
Rättsintyg
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3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för
en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel,
brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Barnet för talan vid 15 år, 36 §

Begrepp
Offentligt biträde
Interimistiskt förordnande
Utredning
Ansökan

Dom
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