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Brottsförebyggande rådet i Uppsala 2014-09-12  

 

     

 

RUTINER GÄLLANDE  

BROTT I BARN OCH UNGDOMARS LÄRANDE MILJÖ 

 

 

 

En stor del av den anmälda brottsligheten gällande unga äger rum i lärande miljö, vilket i sig inte är 

anmärkningsvärt, då skolan och fritidsgården är den naturliga miljö unga vistas i under stor del av 

året.  

 

Dessa rutiner skall ses som ett komplement och ett stöd till annat grundläggande brottsförebyggande 

arbete inom lärande miljö. Den är en rekommendation för samtliga skolenheter/fritidsgårdar inom 

Uppsala kommun, framtagen av en arbetsgrupp i regi av Uppsalas brottsförebyggande råd. I 

arbetsgruppen har företrädare för polis, åklagare, socialtjänst, grundskola, gymnasieskola och fritid 

medverkat. Reviderat våren 2014 av en mindre arbetsgrupp. Syftet är att ha så enkla och enhetliga 

rutiner som möjligt vid en anmälningssituation. Detta i sin tur underlättar vidare handläggning av 

myndigheter och undanröjer otydligheter för inte minst inblandade parter, såväl tjänstemän som 

elever och föräldrar. För enkelhetens skull kommer lärande miljö att nedan benämnas skola, men 

avser alla enheter inom lärande miljö. Med elev menas även fritidsgårdens besökare. 

 

 

 
Carina Börjesdotter 

samordnare 
Uppsalas Brottsförebyggande råd 

 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 87 00 (växel) Fax: 018-727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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ANMÄLNINGSSKYLDIGHET 

Det som är att betrakta som brott i samhället i övrigt är också att betrakta som brott i skola. Med 
brott avses brott enligt Brottsbalken och brott enligt annan speciallagstiftning. Detta är en 
grundregel men det finns ingen lagstadgad skyldighet för skolan att göra en polisanmälan gentemot 
en elev, till skillnad från skyldigheten att göra anmälan till socialtjänsten enligt § 14:1 SoL 
(Socialtjänstlagen).  
 

”Myndigheter, som skolan, vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra 
myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, är skyldig att genast till 
socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan 
innebära att socialtjänsten behöver ingripa till en underårigs skydd.” 

 

Det går inte att exakt ange vad som ska anmälas till polisen och vad som inte skall anmälas, detta 

måste bedömas vid varje enskild händelse. Exempel på brottslighet som alltid bör anmälas kan alltså 

inte anges. Det är också viktigt att ha i åtanke att gränsen för straffmyndighet är fyllda 15 år vid 

brottstillfället. Detta innebär att barn under 15 år bara i undantagsfall blir föremål för polisutredning. 

Exempelvis sker detta då äldre personer är inblandade eller då det annars är av särskild vikt för 

brottsutredningen enligt LUL, (Lag 1964:167, med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). 

JO har också i oktober 2007 uttalat sig om att skolan bör vara restriktiv med polisanmälan gällande 

unga under 15 år.  

Rutinerna avgränsar sig till sådana handlingar som kan leda till en polisanmälan eller som kan leda till 
anmälan till socialtjänsten. Rutinerna ersätter därför inte de enskilda skolornas 
trivselregler/ordningsregler eller andra handlingsplaner som tar upp kränkande-, hot- och 
våldsproblematiken i en vidare bemärkelse. Rutinerna gäller för alla skolor och skolformer inom 
Uppsala kommun 
  

SKOLANS FÖREBYGGANDE ARBETE 

Varje skola är enligt lag skyldig att upprätta Handlingsplaner mot mobbning och annan kränkande 
behandling en plan mot kränkande behandling som bland annat ska innehålla en beskrivning av hur 
verksamheten arbetar för att förebygga och förhindra, upptäcka och utreda olika former av 
trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Fritidsklubben omfattas också av denna lag. 
Planen mot kränkande behandling ska redovisa vilka förebyggande åtgärder som vidtagits av skolan 
samt vilka åtgärder som kommer att vidtas då en hot- eller våldssituation uppstår. Det är särskilt 
viktigt att handlingsplanerna innehåller en tydlig ansvarsfördelning i samband med en akut händelse. 
Polisanmälningar får INTE ses som eller bli en del av skolans ordnings-/trivselregler. De får heller inte 
användas som påtryckningsmedel i strävan att skapa en bra skolmiljö för lärande. Med andra ord 
skall en polisanmälan göras enbart då ett brott enligt brottsbalken begåtts. Det skall inte ersätta det 
”goda samtalet” mellan vuxenvärlden och den unge/a då han/hon bär sig ”dumt åt”! 
http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2012-04-24-att-forebygga-brott-och-

problembeteenden-i-skolan.html 

Skolan ska inte utföra någon form av utredningsåtgärder som kan anses ligga inom polisens 
verksamhetsområde, eftersom det riskerar att störa pågående förundersökning. Skolan ska objektivt 
beskriva händelsen som föranleder anmälan. I övrigt ska skolan vidta de åtgärder som krävs enligt 
skollag, likabehandlingsplan och övriga lokala handlingsplaner. 
 
 

Fokus ska ligga på den enskilda handlingen och inte på personen som begått brottet. 

 

http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2012-04-24-att-forebygga-brott-och-problembeteenden-i-skolan.html
http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2012-04-24-att-forebygga-brott-och-problembeteenden-i-skolan.html
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SKOLANS INFORMATIONSANSVAR 

Varje enskild skola bör tydligt kunna redovisa för personal, elever och föräldrar/ vårdnadshavare vilka 

rutiner som gäller vid förekomst av kriminalitet/brott i skolan.  

 

ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN 

Anmälan görs till Mottagningsenheten Individ och familjeomsorg IFO  
http://www.uppsala.se/sv/Omsorgstod/Socialtjanst/Barn-ungdom-familj/Anmalan-om-barn-och-
unga-som-far-illa/ 
 
 

 Se bilagor 
- Lathund i kontakt med socialtjänst och polis för grundskola och fritidsgård 

- Lathund i kontakt med socialtjänst och polis för gymnasieskola och fritidsgård 

- Bilaga till - Lathund i kontakt med socialtjänst och polis  

 
ANMÄLAN TILL POLISEN 
     

Se bilagor 
- Lathund i kontakt med socialtjänst och polis för grundskola och fritidsgård 

- Lathund i kontakt med socialtjänst och polis för gymnasieskola och fritidsgård 

- Anmälningsblankett: ”Polisanmälan – brott på skola” 

 
Polisanmälan är ett ord med negativ innebörd för de flesta, men det är en skriftlig dokumentation av 
rapporterade sakförhållanden som ska ligga till grund för polisens bedömning om det har skett ett 
brott.   
 
 
AKTUELLA BROTT ATT ANMÄLA 

Tillgreppsbrott 
Vid exempelvis stöld av mobiltelefoner bör skolan komma överens med målsägaren/förälder om vem 

som gör anmälan eftersom det vanligen underlättar för polisen om det i anmälan framgår uppgifter 

som tillverkningsnummer, märke och storlek på jacka osv. Oavsett vem som anmäler bör det ske 

skyndsamt. 

Att säkra bevis 
När det finns bevis är det viktigt att dessa kan säkras av polis, exempelvis vid skadegörelsebrott 

genom klotter där det kan finnas kvarlämnad sprayburk, eller vid brand där det kan finnas 

tändmaterial. Dessa föremål bör inte vidröras innan polis anländer men om föremålen måste 

flyttas/tas omhand innan polis anländer bör det ske med minsta möjlig beröring. Rådgör gärna med 

polis! 

 
 
 
 
 

http://www.uppsala.se/sv/Omsorgstod/Socialtjanst/Barn-ungdom-familj/Anmalan-om-barn-och-unga-som-far-illa/
http://www.uppsala.se/sv/Omsorgstod/Socialtjanst/Barn-ungdom-familj/Anmalan-om-barn-och-unga-som-far-illa/
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Vittnesplikt 
Regler om vittnesförhör finns i rättegångsbalkens 36 kapitel. Vittnesplikt innebär att den som sett 
eller uppmärksammat händelsen, är den som ska vittna. I vårt rättssystem råder vittnesplikt med 
vilket menas att man är skyldig att vittna om man blivit kallad att infinna sig vid ett vittnesförhör. 
Underåriga är inte undantagna från vittnesplikt. Domstolen kan befria en underårig från vittnesplikt 
(36 kap 4 §) om man befarar att den unge på grund av sin låga ålder kan ta skada av att vittna. 
 
 
Underlåtelse att anmäla brott 
Vissa kategorier av brott är enligt brottsbalkens 23:e kapitel sådana att det finns en lagstadgad 
skyldighet att anmäla/avslöja dessa om det kan ske utan fara för en själv eller ens närmaste. 
Vad som ska anmälas eller avslöjas är så kallade brott som är å färde, det vill säga som pågår eller är 
på väg att ske. Ett brott som har kommit till fullbordan är i regel inte längre å färde. Anmälans- och 
avslöjandeskyldigheten gäller alltså endast medan brottet pågår. De mest allvarliga brotten såsom 
mord eller liknande konstituerar ett sådant ansvar. 
Ur ett skolperspektiv är följande några exempel på brott där underlåtenhet att anmäla/avslöja 
straffbart: Grov misshandel, våldtäkt mot barn, olaga frihetsberövande, rån, våldtäkt och grov 
skadegörelse 
 
 
Olaga intrång på skolor 
Skolan är ingen offentlig plats. Det innebär att utomstående personer inklusive elever från andra 
skolor INTE har rätt att besöka skolan utan särskilt tillstånd. Besökstillstånd lämnas av 
verksamhetschef/rektor. Om besökare som ej lämnar skolan vid tillsägelse ska polisen kontaktas. 
 
 
Klotter 
Klotter är ett skadegörelsebrott som kan ge fängelse i upp till 1 månader. Vid grov skadegörelse kan 
fängelse i upp till 4 år förekomma. Anmälan och foto på klotter kan bifogas anmälan. 
http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/klotter-skadegorelse.html 
 
 
Väpnat våld i skolan 
Det är ovanligt med väpnat våld i skolan. Risken är liten och utifrån hur oförsägbar en ev händelse är 
så är det tveksamt med t.ex. omfattande utbildningar för att vara förberedd. Ett visst arbete för att 
vara förberredd bör dock skolan arbeta med. Material går att hämta från skolverkets hemsida.  
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/grovre-vald-i-skolan/vapnat-
vald/stodmaterial-om-vapnat-vald-i-skolan-1.2206400 
 
 
Hatbrott 
Hatbrott är ett kriminellt uttryck för intolerans. Hatbrottsstatistiken innefattar hatbrott utifrån 
gärningspersonens motiv till etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande 
identitet eller uttryck. http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/hatbrott-och-extremism.html 
 
 
Grooming 
Sexuella kontakter med barn via Internet eller "grooming" som det ofta kallas i Sverige kan innebära 
olika saker. Sexuellt ofredande på olika sätt via chattmeddelanden, män som blottar sig framför 
webbkamera, män som försöker få barn att posera framför webbkamera och/eller män som försöker 
få barn att lämna ut sina mobilnummer för att få till telefonsex eller videosamtal via mms.  

 

 

http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/klotter-skadegorelse.html
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/grovre-vald-i-skolan/vapnat-vald/stodmaterial-om-vapnat-vald-i-skolan-1.2206400
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/grovre-vald-i-skolan/vapnat-vald/stodmaterial-om-vapnat-vald-i-skolan-1.2206400
http://www.bra.se/bra/forebygga-brott/hatbrott-och-extremism.html
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I vissa fall försöker män betala för sexuella tjänster, i andra utvecklar man en vänskapsrelation för att 
senare träffas och förgripa sig på barnet i verkligheten. Det kan också handla om att barnet och 
mannen utvecklar en känslomässig relation som gör att barnet blir kär i mannen redan på Internet 
och sedan går med på att ha sex med honom när de träffas. http://www.bra.se/bra/nytt-fran-
bra/arkiv/apropa/2007-07-01-internet---en-falsk-kansla-av-trygghet.html 

  
Bötning 
S.k. bötning har ofta visat sig vara bland de första stegen på en kriminell bana. Det finns inget brott 
som heter "bötning". l lagens mening rubriceras brottet som utpressning, försök till utpressning, 
våld/misshandel och olaga hot var för sig eller tillsammans. Denna typ av brott ska skolan se mycket 
allvarligt på, och därför anmäla. 
 
 
Skolbränder 
Erfarenheten visar att ”storbränder” nästan alltid föregåtts av bränder i papperskorgar etc. Det visar 
sig oftast också att vid huvuddelen av de bränder som sker på skolor misstänker någon i personalen 
vem som förorsakat dem. Dessa misstankar är viktiga att de kommer till polis och räddningstjänsts 
kännedom.  Att anlägga en brand i skola rubriceras som mordbrand. Det är synnerligen angeläget att 
alla typer av bränder anmäls till polisen såväl som räddningstjänsten samt till KIA – kommunens 
anmälningssystem (kommer att bli användbart). Se länk med många bra flikar under länken riktade 
till skolor.  http://www.brandskyddsforeningen.se/pa-arbetet/valj-omrade-har/anlagd-brand 
 

Frågor om brandskydd under kontorstid: 
Ring brandförsvarets förebyggandeavdelning 018-727 30 20. Brandinspektör eller 
brandingenjör svarar på frågor och kan vid behov förmedla kontakt vidare i vår organisation. 

 
 
 
SKOLPERSONALENS BEFOGENHETER 
 
Under www.skolverket.se (skriv ”befogenheter” i sökrutan) finns att läsa om vilka befogenheter 

personal har i skolan gällande exempelvis omhändertagande av vissa föremål och om 

nödvärnsrätten. 

 

SAMARBETE 
 
Det är alltid bra att diskutera med andra inom skolan/andra skolledare eller ledningen för respektive 

verksamhetsområde om det råder osäkerhet om hur man som ansvarig personal bör agera. Grunden 

för ett gott omhändertagande av alla inblandade när det uppstår besvärliga situationer som 

kriminalitet ofta vållar, är att arbeta målmedvetet för ett gott samarbetsklimat. Med detta menas 

även utanför skolan: med föräldrar, socialtjänst, polis och andra som kan vara berörda på olika sätt 

av det inträffade. En förutsättning för ett gott samarbete är användning av Samtyckesblankett, se 

bilaga.    

 
 
ÖVRIGT 
All erfarenhet visar att återkoppling i dessa svåra ärenden mellan skolan och sociala myndigheter 
skapar förutsättningar för ett lyckat arbete. Elevens bästa ska alltid vara utgångspunkten. 
Samtyckesblanketten kan med fördel användas för att öppna upp samverkansmöjligheter och 
samtidigt skapa trygga nätverk för elev och dennes föräldrar. 

http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/apropa/2007-07-01-internet---en-falsk-kansla-av-trygghet.html
http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/apropa/2007-07-01-internet---en-falsk-kansla-av-trygghet.html
http://www.brandskyddsforeningen.se/pa-arbetet/valj-omrade-har/anlagd-brand
http://www.skolverket.se/
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STÖD TILL INBLANDADE/BERÖRDA 
Som ett led i att lösa konflikter som kan vara orsak till eller följd av en kriminell handling, är det 

viktigt att alla inblandade parter får det stöd och den hjälp de behöver. Det är också viktigt att alla 

inblandade ges möjlighet att ha någon vuxen att prata med om det inträffade, oavsett föräldrarnas 

engagemang. Det som kan vara en liten händelse för en person kan vara ett trauma för en annan. 

Exempelvis är det tryggt om både offer, vittnen och förövare kan ha personal från skolan på plats i 

tingsrätten vid en eventuell rättegång.  

 

HÄR FINNS OCKSÅ RÅD OCH STÖD ATT FÅ:  

Enhet Telefon Verksamhet E post 
Ungdomscentrum 

 
018- 727 15 50  
Hemsida 
http://vb.uppsala.se/

webb/radostod/ 
 

 

Stödcentrum för unga 
brottsoffer 
Medlingsverksamhet 
Ungdomsteam 
Psykoterapisamtal 

helena.nyberg@uppsala.se 
  

Familjeenheten 
Gamla Uppsala 

018- 727 76 00 Råd & stödverksamhet birgitta.wikner@uppsala.se  
    

Familjeenheten 
Gottsunda 

018- 727 61 70 Råd & stödverksamhet stefan.enekvist@uppsala.se 

 

Familjeenheten  
Stenhagen 

018- 727 55 20 Råd & stödverksamhet majlis.andersson@uppsala.se 
 

Familjeenheten  
Sävja 

018- 727 82 00 Råd & stödverksamhet  stefan.enekvist@uppsala.se 
 

 
ARBETSGRUPPEN SOM ARBETAT MED REVIDERINGEN 
 

KONTAKTLISTA 
Carina Börjesdotter  Samordnare Brottsförebyggande rådet Uppsala kommun  
Ulf Lundgren   Polisinspektör Uppsala 
Eva Köpman   Chef Råd och Stöd  
Anders Petterson  Skolområdeschef  
Ylva Byström   Enhetschef Myndighet IFO  
Gunilla Sjöblom Chef Fritid 
 

Bilaga 1. Lathund i kontakt med socialtjänst och polis för grundskola och fritidsgård 

Bilaga 2. Lathund i kontakt med socialtjänst och polis för gymnasieskola och fritidsgård 

Bilaga 3. Bilaga till Lathund i kontakt med socialtjänst och polis för grund- och 

gymnasieskola samt fritidsgård 

Bilaga 4. Samtyckesblankett 

Bilaga 5. Anmälningsblankett: Polisanmälan – brott på skola 

http://vb.uppsala.se/webb/radostod/
http://vb.uppsala.se/webb/radostod/
mailto:helena.nyberg@uppsala.se
mailto:birgitta.wikner@uppsala.se
mailto:stefan.enekvist@uppsala.se
mailto:majlis.andersson@uppsala.se
mailto:stefan.enekvist@uppsala.se


Polisanmälan – brott på skola 

Denna blankett är endast avsedd för skolor.  
Saknas vissa uppgifter lämnas dessa delar blanka. Fält markerade 

med stjärna (*) är dock alltid obligatoriska. 

 Om fler personer skulle vara drabbade, fylls en blankett per drabbad person i. 

Ju fler uppgifter du lämnar, desto bättre. 
Tack på förhand! 

Drabbad person 
Förnamn* 

Efternamn* 

Personnummer (tio siffror)* 

Gatuadress 

Postnummer 

Stad 

Telefon/mobilnummer 

E-post 

Vårdnadshavares namn 

Anmälare 
Förnamn* 

Efternamn* 

Personnummer (tio siffror)* 

Telefon/mobilnummer* 

E-post* 

Befattning* 

Skola* 

Gatuadress (skolans)* 

Postnummer (skolans)* 

Stad (skolans)* 

Datum för denna anmälan* 

Utpekad person 
Förnamn 

Efternamn 

Personnummer (tio siffror) 

Gatuadress 

Postnummer 

Stad 

Telefon/mobilnummer 

E-post 

Vårdnadshavares namn 

(om utpekad är omyndig) 



Vittne 
Förnamn 

Efternamn 

Personnummer (tio siffror) 

Gatuadress 

Postnummer 

Stad 

Telefon/mobilnummer 

E-post 

Vårdnadshavares namn 

(om vittnet är omyndig) 

Brottet 
Brottsplats* 

Brottsdatum/intervall* 

Tidpunkt/intervall* 

Beskrivning av brottet* 

ndast

rd för de

r en

Skriv en kort redogörelse om händelseförloppet utan att ta ställning till det inträffade. Skolan ska ej utreda händelsen i polisiär mening, 
utan endast dokumentera skador. Mobilkamera är ett utmärkt verktyg för dokumentation. ”Brottsanmälan” är ett känsloladdat ord med 
negativ innerbörd för de flesta.
En anmälan om brott består egentligen inte av något annat än de uppgifter som ligger till grund för polisens bedömning om att det 
föreligger en viss misstanke om brott och frågan om en utredning ska inledas. Det är en skriftlig dokumentation av rapporterade 
sakförhållanden.

Utlämnande av information 

Är den drabbades vårdnadshavare informerade om händelsen? 
NEJ JA Kontaktad av (namn, befattning): Datum för kontakt: 

Är den utpekades vårdnadshavare informerade om händelsen (förutsatt att den utpekade är omyndig)? 
NEJ JA Kontaktad av (namn, befattning): Datum för kontakt: 

Är vittnets vårdnadshavare informerade om händelsen (förutsatt att vittnet är omyndig)? 

NEJ JA Kontaktad av (namn, befattning): Datum för kontakt: 



Bilaga 2           LATHUND I KONTAKT MED SOCIALTJÄNST OCH POLIS                 2014-09-19 

 FÖR GRUNDSKOLA OCH FRITIDSGÅRD  
     

     

                               
Carina Börjesdotter Samordnare             
Brottsförebyggande rådet Uppsala kommun                                             

ANMÄLAN TILL ELLER  
RÅDGIVNING MED 

  

 

            SOCIALTJÄNST 

 

Anmälan  Rådgivning 

                 

 

  

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamt möte med anmälaren: Socialnämnden 
bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som har 
gjort en anmälan ett möte om det, med hänsyn till 
barnets bästa, är lämpligt (14 kap. 1 a § SoL). 
 

Återkoppling till anmälaren: Socialnämnden får 
informera den som har gjort anmälan om att utredning 
har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan 
information ska på begäran lämnas till anmälaren om 
det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt 
att göra detta. (14 kap. 1 b § SoL) 

    POLIS  
 

När personal på en grundskola eller en fritidsgård i 
Uppsala kommun anser att det finns behov att ta kontakt 
med polisen i Uppsala skall man använda sig av följande 
kommunikativa alternativvägar: 
 
Akut ring 112 
 
Ej akut följ nedanstående: 
 
alternativ 1: polis i SSP-grupp för de skolor som har 
samarbete i SSP 
 

alternativ 2: ringa till polisinspektör James Archer  
076-140 42 20 
 
alternativ 3: ringa till polisinspektör Ulf Lundgren  
070-207 38 30  
 

Om man inte kan upprätta kontakt via alternativ 1, 2 eller 
3 skall man gå till: 
 

alternativ 4: ringa 114 14 och vara noga med att uppge 
att den information som man skall lämna bör 
vidarebefordras till närpolisen Uppsala/Knivsta.  På så vis 
är sannolikheten större att informationen eller behovet 
hamnar rätt.  
 
Efter att informationen hamnat på närpolisen kommer en 
strukturerad sortering att äga rum och därefter skall en 
uppföljning äga rum kontra behovet oavsett vad ärendet 
berör. Det arbetet kommer att ske enligt modellen 
nedan. Tanken och målet är att grundskolan i möjligaste 
mån skall få sina behov tillgodosedda och hanterade från 
polisens sida. 
 

 
 

Personal inom skola 
eller fritidsgård får 
kunskap om eller 
misstanke om att barn 
under 18 år far illa, 
”Orosanmälan” 
Ring Socialtjänstens  
Mottagningsenhet 
018-727 52 30 
 

Kontakta: 
SSP-samordnaren för 
de skolor som har 
samarbete 
”Socialtjänst-skola-
polis” = SSP 
 

Råd och stöd 
Ungdomscentrum UC 
018-727 15 50  
 

Socialtjänstens 
Mottagningsenheten 
Individ och 
familjeomsorg IFO        
018-727 52 30   
 

  

 

För rådgivning 

kring oro över 

barn eller 

ungdom 

Anmälningsblankett vid 

anmälan: 

http://www.uppsala.se/sv

/Omsorgstod/Socialtjanst/

Barn-ungdom-

familj/Anmalan-om-barn-

och-unga-som-far-illa/ 

OBS!! Våld – fysiskt eller psykiskt, sexuella 

övergrepp mot barn se: 

http://polisen.se/PageFiles/123265/barna

hus_handlaggning.pdf 

 

 

                SSP-samordnare nås via Råd o stödverksamheterna                                          
                Gamla Uppsala:  018-727 76 00 
                Gottsunda:  018-727 76 00 
                Stenhagen:  018-727 55 20 
                Sävja:  018-727 82 00 
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Bilaga 3      LATHUND I KONTAKT MED SOCIALTJÄNST OCH POLIS 2014-09-19   
FÖR GYMNASIESKOLA OCH FRITIDSGÅRD 

 
  

   

     
Carina Börjesdotter Samordnare Brottsförebyggande rådet  
Uppsala kommun  

ANMÄLAN TILL ELLER  
RÅDGIVNING MED 

        
 

           SOCIALTJÄNST 

 

Anmälan               Rådgivning  

  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Gemensamt möte med anmälaren: 
Socialnämnden bör erbjuda barnet, 
vårdnadshavaren och den som har gjort en 
anmälan ett möte om det, med hänsyn till 
barnets bästa, är lämpligt (14 kap. 1 a § SoL).  

Återkoppling till anmälaren: Socialnämnden får 
informera den som har gjort anmälan om att 
utredning har inletts, inte har inletts eller redan 
pågår. Sådan information ska på begäran lämnas 
till anmälaren om det med hänsyn till 
omständigheterna inte är olämpligt att göra 
detta. (14 kap. 1 b § SoL). 

  POLIS 

 Anmälan och rådgivning 

 

    

 

 

 

 

 

 
När personal på gymnasieskola eller fritidsgård i Uppsala 
är i behov av kontakt med polis: 
 

Anmälan - Akut 112  
 

Rådgivning: 
alternativ 1: ringa till polisinspektör James Archer 
0761404220 
alternativ 2: ringa till polisinspektör Ulf Lundgren 070-207 
38 30  
 
Om inte kontakt upprättas via alternativ 1 & 2 gå vidare 
till: 
 
alternativ 3: ringa 114 14 och vara noga med att uppge att 
den information som skall lämna bör vidarebefordras till 
närpolisen Uppsala/Knivsta. Sannolikheten är då större att 
informationen hamnar rätt. Ärenden av brådskande 
karaktär skall alltid hanteras via 112. 
 
Tanken och målet är att gymnasieskola och fritidsgård i 
möjligaste mån skall få sina behov tillgodosedda och 
hanterade från polisens sida. 
 
 

      

Personal inom skola 
eller fritidsgård får 
kunskap om eller 
misstanke om att 
barn far illa, 
 ”Orosanmälan” 
Ring Socialtjänstens 
Mottagningsenhet 
018-727 52 30 
 

Kontakta: 
Råd & stöd 
Ungdomscentrum UC  
018-727 15 50  
eller 
 

Socialtjänstens 
Mottagningsenheten 
Individ och 
familjeomsorg IFO 
018-727 52 30   

 
 

 

OBS!! Våld – fysiskt eller psykiskt, sexuella 

övergrepp mot barn se: 

http://polisen.se/PageFiles/123265/barna

hus_handlaggning.pdf 

 

 

 

    

 

 

                  

 återkoppling 

 
Anmälan 

information 
eller 

underrättelse 

 Individ 
ärende

n 

För rådgivning 

kring oro över 

barn eller 

ungdom 

Anmälningsblankett vid 

anmälan: 

http://www.uppsala.se/sv

/Omsorgstod/Socialtjanst/

Barn-ungdom-

familj/Anmalan-om-barn-

och-unga-som-far-illa/ 

POLIS 
KONTAKT 

BEHOV 
GYMNASIESKOLA 

FRITIDSGÅRD 
 

http://polisen.se/PageFiles/123265/barnahus_handlaggning.pdf
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Bilaga 4 Bilaga till: ”Lathund i kontakt med socialtjänst och polis” 

-för grund- och gymnasieskola samt fritidsgårdar 
 

     2014-09-19 
 

 

I Socialtjänstlagen (2001:453) 
betonas kommuners allmänna 
ansvar. 
 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag
/20010453.htm 

 I Socialtjänstlagen (SOL 2002) betonas kommuners allmänna ansvar för att 
barn och ungdomar ska kunna växa upp under goda och trygga förhållanden. 
Kommunen har ett särskilt ansvar att ingripa om föräldrarna inte kan tillgodose 
barnets grundläggande behov av omvårdnad, skydd eller stöd.  

   

Vem som har 
anmälningsskyldighet och när 
anmälan ska göras 

 
http://www.socialstyrelsen.se/bar
nochfamilj/barnsomfarilla/anmalan
arbarnfarilla  

 Du som arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga ska 
genast anmäla till socialnämnden om du misstänker att ett barn far illa eller 
riskerar att fara illa. Detsamma gäller dig är anställd i hälso- och sjukvården, 
tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten eller kriminalvården.  
 
 
 

   

Gäller bara uppgifter du får 
kännedom om i tjänsten 
 
http://www.socialstyrelsen.se/bar
nochfamilj/barnsomfarilla/anmalan
arbarnfarilla 

 Som anmälningsskyldig är du bara skyldig att anmäla de uppgifter du får 
kännedom om i tjänsten. Du är inte skyldig att anmäla uppgifter som du som 
privatperson får kännedom om, exempelvis om grannars eller bekantas barn. 
För de senare uppgifterna är du att betrakta som allmänhet vilket betyder att 
du bör anmäla till socialnämnden. 
 

   

Rektor och förskolechef har 
yttersta ansvar och ska stå för 
anmälan men personal har både 
rättighet och skyldighet att 
anmäla 

 Rektor och förskolechef har yttersta ansvar och ska stå för anmälan. Det finns 
dock inget som hindrar att fler personer står som medanmälare. Det är viktigt 
att poängtera att vem som helst av förskolan/skolans personal, både har 
rättighet och en skyldighet att anmäla, oavsett vad rektorn/förskolechefen 
anser.  

   

Huvudregler vid anmälan är: 
Vårdnadshavare informeras 
alltid innan anmälan skickas in  

 Huvudregler vid anmälan är: Vårdnadshavare informeras alltid * innan 
anmälan sänds till socialförvaltningen och det är rektor/förskolechef som 
ansvarar för att det blir gjort. Hur själva informationen ska överföras till 
vårdnadshavare ska diskuteras i varje enskilt ärende. Det är oftast en fördel om 
någon med god relation till barnet/eleven och vårdnadshavare finns med. I de 
fall där rektor/förskolechef inte står för anmälan, ska anmälaren stå för 
informationen.  

   

OBS!  Misstankar om våld 
och/eller sexuella övergrepp 
mot barn inom familjen, ska 
förälder ej kontaktas innan 
anmälan sker  
http://polisen.se/PageFiles/123265
/barnahus_handlaggning.pdf  

 *OBS! När det gäller misstankar om våld och/eller sexuella 
övergrepp mot barn inom familjen, ska förälder ej kontaktas 
innan anmälan sker. I dessa ärenden finns särskilda riktlinjer för 
”Brott mot barn 
 

    
 
Carina Börjesdotter samordnare 
Brottsförebyggande rådet Uppsala kommun 
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Bilaga 5         SAMTYCKE TILL UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER MELLAN MYNDIGHETER       2014-09-24 
enligt offentlighets– och sekretesslagen (2009:400)   

 
Uppgifterna om dina/ditt barns personliga förhållanden omfattas av sekretess inom socialtjänsten enligt 26 kap 1 § offentlighets– och sekretesslagen. Sekretess gäller inom  
socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 
Polisen och skolan omfattas av andra sekretessbestämmelser. För att uppgifter om ditt barns personliga förhållanden ska kunna lämnas mellan de aktuella myndigheterna behövs  
ditt samtycke och beroende på ålder och mognad, även barnets samtycke.  

 
En kort beskrivning av frågan som kräver samtycke för samarbete mellan uppräknade myndigheter/verksamheter:   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
”Jag samtycker till att socialtjänsten myndighet, socialtjänstens råd och stöd, skolan och polisen samverkar kring mitt barns behov. Det innebär att 
myndigheterna/verksamheterna får lämna uppgifter om mitt barn mellan sig.  
Mitt samtycke gäller endast information som behövs för att de samverkande myndigheterna på bästa sätt ska kunna hjälpa mitt barn. Har jag som barn 
gett mitt eget samtycke utifrån min mognad och ålder gäller samtycket för att myndigheterna på bästa sätt ska kunna hjälpa mig.  
Mitt samtycke gäller tills vidare men kan när som helst återkallas.”  

 

Jag har tagit del av och godkänner ovanstående  
 
___________________________        _______________________________         ______________________________________________ 
Underskrift/vårdnadshavare 1                        Vårdnadshavare 2                                                    Ort och datum 
  

___________________________        _______________________________         ______________________________________________ 
Namnförtydligande                                         Namnförtydligande                                                    Barnets underskrift utifrån hänsyn till mognad och ålder  

 

 

Barnets namn: ___________________________________________________          Barnets personnummer__________________________________  
 
 

Inremitterad handläggare och enhet: _____________________________________        Myndighet tel: _________________________________________ 

 

Denna blankett finns även på följande språk: somaliska, arabiska, kurdiska, tigrinska, dari, thai, turkiska, persiska och sorani  

      
 


