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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar förskollärares skyldighet att anmäla vetskap eller misstanke om att 

ett barn far illa till socialnämnden, utifrån stadgandet i kap. 14 § 1 i Socialtjänstlagen 

(2001:453). Uppsatsen är uppdelad i tre huvudavsnitt, först kommer en del om vad 

anmälningsplikten innebär, sedan behandlas vad som kan aktualiseras i de fall då en 

förskollärare brister i sin anmälningsplikt och avslutningsvis finns ett avsnitt där behovet av 

information och kunskap om anmälningsplikten i förskolan tas upp.  

    Några slutsatser i detta arbete är att anmälningspliktens syfte är att fånga upp de barn som 

misstänks fara illa på olika sätt. Det finns flera faktorer i anmälningspliktens utformning som, 

utan tillräcklig kunskap, kan göra det svårt för en förskollärare att fullgöra anmälningsplikten 

i praktiken, vilket också är fallet då inte alla misstänkta fall av barn som far illa anmäls. 

Därför kan det anses finnas ett behov av ökad information om vad anmälningsplikten innebär.  

    Den förskollärare som brister i att fullgöra anmälningsplikten på ett korrekt sätt kan, utöver 

disciplinära åtgärder, bli dömd för tjänstefel, då anmälningsplikten anses ske ”vid 

myndighetsutövning”. 
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1. Inledning 

 

Denna uppsats behandlar den anmälningsskyldighet som stadgas om i kap. 14 § 1 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) att den som omfattas av regleringen och misstänker att ett 

barn far illa ska anmäla det till socialnämnden (en sådan anmälan kallas ibland för 

orosanmälan). Uppsatsen kommer att behandla anmälningsplikten med ett fokus på förskolans 

verksamhet och förskollärarens ansvar.  

     Anmälningsplikten beskrivs och dess innebörd tas upp och frågor om eventuella påföljder 

och sanktioner vid en bristande uppfyllelse av anmälningsplikten lyfts fram. Avslutningsvis är 

ett avsnitt kring den tes jag valt, nämligen att det behövs mer information om 

anmälningsplikten i förskolan, då högst hälften av de fall där förskolan misstänker att ett barn 

far illa faktiskt anmäls.1 

     Ämnesvalet för denna uppsats har kommit ur min personliga erfarenhet av att vara både 

juridikstudent och förskollärarstudent. Anmälningsskyldigheten anser jag vara viktigt och 

intressant ur flera perspektiv. Det handlar om grundläggande rättigheter utifrån Förenta 

nationernas konvention om barnets rättigheter (FN:s barnkonvention) och principen om 

barnets bästa och om samhällets ansvar för de barn som far illa. Det handlar också om något 

som kan få djupgående konsekvenser för ett enskilt barn och dess familj och som kan väcka 

många tankar och känslor hos den som genom sin anställning är skyldig att anmäla eller som 

kanske inte anmäler, trots att hen kanske borde ha gjort det. En annan intressant aspekt av 

anmälningsplikten är att Högsta domstolen (HD) i mål nr B 6273-13 uttalat att en 

orosanmälan till socialnämnden enligt SoL sker vid myndighetsutövning och att den som 

brister i att fullgöra sin anmälningsplikt därför kan dömas för tjänstefel. 

     En tilltänkt målgrupp för detta arbete är både den som med ett juridiskt kunnande är 

intresserad av detta och den som på något sätt är verksam inom förskolans område och vill få 

en större kunskap om sin anmälningsskyldighet. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med min uppsats är att klarlägga vad anmälningsplikten innebär och hur institutet bör 

tolkas för anställda inom förskolans verksamhet och vilka konsekvenser som kan aktualiseras 

när en pedagog brister i sin anmälningsplikt. Slutligen vill jag resonera kring min tes om att 

1 SOU 2009:68, s. 256f. 
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det behövs mer information om anmälningsplikten inom förskolans verksamhet.  

     Det huvudsakliga syftet med mitt arbete är att lyfta ett viktigt ämne och det personliga 

syftet är att fördjupa min kunskap. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Vad innebär anmälningsplikten, vad är dess syfte och när och hur ska en anmälan ske?  

• Vad gäller när en förskollärare brister i sin anmälningsskyldighet? 

• Borde anmälningsplikten och information om den föras fram mer tydligt och i så fall 

hur?   

 

1.3 Material och metod 

 

I detta arbete har en rättsvetenskaplig metod använts, i den betydelsen att det material som 

använts har haft en stor bredd. Utgångspunkt har varit lagtexter och deras förarbeten. För att 

tolka och illustrera rättsläget har det enda rättsfallet från HDs praxis som behandlar frågan om 

anmälningsplikten i förskolan använts och det är framförallt ett flertal JO-fall som varit 

belysande. 

   Justitieombudsmannen eller Riksdagens ombudsmän (JO) har till sitt syfte att främja 

rättssäkerheten genom att utöva tillsyn över den lagutövning som sker vid olika myndigheter. 

JO kan, vanligtvis efter en anmälan från allmänheten, men också på eget initiativ, i beslut 

rikta kritik mot åtgärder som strider mot lag eller annan författning eller som på något annat 

sätt är felaktiga eller olämpliga. JO kan också göra vägledande uttalanden om hur 

rättstillämpningen bör ske inom ett visst område för att bli enhetlig, så som exempelvis vid 

tillämpningen av SoL.2 Att JO:s uttalanden och beslut har betydelse för utformandet och 

tolkningen av anmälningsplikten kan ses av att det i förarbeten hänvisas till dem, samtidigt 

som JOs beslut också utgår ifrån förarbeten och tidigare beslut.3 

     Allmänna råd och stöd från exempelvis Socialstyrelsen och Skolverket har också varit till 

hjälp tillsammans med litteratur och uttalanden i media. 

    Med hänsyn till uppsatsens omfattning om 15 hp har inget eget empiriskt material samlats 

in eller använts. 

2 T.ex. RF kap. 13 § 6 om Riksdagens ombudsmän (JO) och Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens 
ombudsmän om JOs uppgifter att utöva tillsyn. 
3 T.ex. Prop. 1996/97:124, s. 103f. 
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 1.4 Avgränsningar 

 

För att hålla arbetet fokuserat har ämnet avgränsats till att främst behandla de ovan nämnda 

frågeställningarna. Frågor som inte tas upp är bland annat vad som sker hos socialtjänsten 

efter det att en anmälan skett och olika förvaltningsrättsliga frågor kring anmälan (som rätt till 

insyn i ärendet). Samverkan (i enlighet med SoL och skollagen (2010:800)(SkoL)) och frågor 

kring sekretess berörs men fördjupas inte.  

 

2. Bakgrund och historik 

 

Här kommer att ges en kortfattad sammanfattning av samhällets ansvar för barn och en allmän 

bakgrund till anmälningsplikten i förskolan. 

 

2.1 Barnets rättigheter och samhällets ansvar 

 

I propositionen 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen citeras ett betänkande från 

Barnkommittén: 

 

 ”[B]arnkonventionen kan sägas utgöra vår tids samhälleliga barnperspektiv eftersom den uttrycker 

världssamfundets syn på barn och ungdomar. Konventionens grundsyn; varje barns rätt att utan 

diskriminering få sina rättigheter respekterade, principen om barnets bästa, om vikten att lyssna till 

barnet och om dess rätt till liv och utveckling, formar en hållning till barn på det internationella planet. 

Det krav som barnkonventionen ställer på världens stater är att detta förhållningssätt, detta 

barnperspektiv, skall genomsyra alla beslut som rör barn.”4  
 

Synen på barn och barndom är något som förändrats genom historien i takt med samhällets 

utveckling och barnens ställning har i vår kultur gått från att vara längst ner i samhället till att 

barnen idag lyfts fram som kanske det mest värdefulla i samhället, men samtidigt är barns 

utsatthet fortfarande en mycket aktuell samhällsfråga.5  

     FN:s barnkonvention ratificerades av Sverige 1990 och i den finns bland annat de fyra 

ovan i citatet nämnda grundläggande principerna.  De rättigheter som barnkonventionen ger är 

4 Prop. 1996/96:124, s. 99. 
5 Larsson-Swärd, Gunnel. Vem bryr sig? Studentlitteratur AB, Lund, 2009, s. 9ff, [cit. Larsson-Swärd] för 
historiskt perspektiv och se t.ex. SOU 2014:49, s. 136f för en iakttagelse kring barns utsatthet idag.  
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något som ska beaktas i alla beslut som rör barn.  

     Artikel 19.1 i barnkonventionen stadgar om skydd mot övergrepp och konventionsstaterna 

ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, utbildnings -, administrativa och sociala åtgärder som 

behövs för att skydda barn mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 

övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande 

sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares 

eller annan persons vård. 

    En grundläggande utgångspunkt i Sverige är, enligt FB kap. 6 § 1 och 2, att det är barnets 

vårdnadshavare som ansvarar för att barnets behov blir tillgodosedda och att barnet får den 

tillsyn som behövs med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter. Barnet ska få 

tillfredsställande försörjning och utbildning och vårdnadshavaren har även ansvar för att 

barnet inte orsakar skada för någon annan. I de flesta fall är det båda eller en av barnets 

föräldrar som är vårdnadshavare, men det kan också röra sig om en särskilt förordnad 

vårdnadshavare. 

    Då föräldrar eller vårdnadshavare brister i sin omsorg om ett barn är det samhällets ansvar 

att sörja för att barnet får sina rättigheter tillgodosedda.     

    I kap. 5 § 1 SoL beskrivs de allmänna mål och bestämmelser som rör omsorg om barn och 

ungdom i samhället och som socialnämnden har ett särskilt ansvar för, utöver det allmännas 

ansvar för enskilda som finns uttryckt i kap. 2 § 1 SoL.  

    Socialnämnden ska bland annat verka för att barn och ungdom växer upp under trygga 

förhållanden och i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling 

och gynnsam fysisk och social utveckling. Nämnden ska samverka med andra samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs, för att uppmärksamma och verka för att barn och 

ungdom inte ska vistas i miljöer som är skadliga för dem. Socialnämnden ska bedriva 

uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och 

ungdomar far illa och för att förebygga och förhindra bruk av droger och alkohol. Nämnden 

ska med särskild uppmärksamhet följa de barn och ungdomar som visar tecken på en 

ogynnsam utveckling och för de barn och ungdomar som visar tecken på att de riskerar att 

utvecklas ogynnsamt ska nämnden i nära samarbete med hemmet sörja för att de får det skydd 

och stöd som de behöver och, om det är för barnets bästa, ska vård och fostran ges utanför 

hemmet. Det är även en uppgift att ge stöd och hjälp efter det att ärenden om vårdnad, 

boende, umgänge eller adoption avgjorts och även efter att vård, i form av exempelvis en 

familjehemsplacering, har upphört skall stöd och hjälp ges. 

    I kap. 5 § 1a SoL föreskrivs att socialnämnden aktivt ska verka för en samverkan mellan 
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olika samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, vad gäller barn som riskerar att 

fara illa eller som far illa.  

     För att kunna fullgöra sitt uppdrag att sörja för de barn som misstänks fara illa behöver 

socialnämnden få kännedom om dessa barn. Därför finns det i kap. 14 § 1 en föreskriven 

anmälningsplikt för olika yrkesgrupper, som i sitt arbete kommer i kontakt med barn, att 

anmäla alla misstankar om att barn far illa till socialnämnden. 

     Denna anmälningsplikt har funnits sedan barnavårdslagen som infördes 19246. Då var det 

läkare, sjuksköterskor och kommunala myndigheter som ofördröjligen skulle anmäla 

missförhållanden som borde ge anledning till barnavårdsnämndens ingripande. 

    I 1966 års barnavårdslag uppmanades även allmänheten att anmäla missförhållanden.7 

I Socialtjänstlag (1980:620), som trädde ikraft 1982, formulerades anmälningsplikten så att 

den som ”får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett 

barns skydd” ska göra en anmälan och även om stadgandet är omformulerat i dagens 

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) så är syftet fortfarande densamma, nämligen att en anmälan 

till socialnämnden ska göras redan vid en misstanke om att ett barn far illa. De yrkesgrupper 

som omfattas av anmälningsplikten har under åren utökats och idag ingår bland annat 

förskolepersonal. 

 

2.2 Förskolan 

 

De samhällsförändringar som skett sedan mitten av 1900-talet har fått stor påverkan på 

skapandet av dagens barndom och bland annat frågor som jämställdhet och arbetskraft har 

legat bakom framväxten av dagens förskoleverksamhet.8 Förskolan är sedan 1996 en del av 

skolsystemet under Utbildningsdepartementet, men tidigare har ansvaret för förskolan hört till 

det sociala området och detta har präglat det uppdrag som förskolan har att både ge kunskap 

och omsorg.9  De flesta barn spenderar numera en stor del av sin yngre barndom i 

förskoleverksamhet eller någon motsvarande form av verksamhet. Cirka 85 procent av alla 1-

5 åringar är inskrivna i förskolan och i åldersgruppen 3–5 år går cirka 95 procent av barnen i 

förskola. 10 Förskolan har därför en viktig roll i den moderna barndomen och de som arbetar 

där får som en del av sitt arbete insyn i barnens och deras familjers liv och livsvillkor. Det kan 

6 Lagen (1924:361) om samhällets barnavård och ungdomsskydd. 
7 Lag (1966:309) om ändrad lydelse av 93 § barnavårdslagen den 29 april 1960 (nr 97). 
8 Larsson-Swärd, 2009, s.10f. 
9 SOU 2010:64, s. 84. 
10 SOU 2014:49, s. 149. 
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ge en vetskap eller en misstanke om att ett barn far illa och en sådan misstanke ska då 

anmälas till socialnämnden.  

    Vikten av att uppmärksamma när yngre barn far illa kan understrykas bland annat av att det 

oftast är de minsta barnen som råkar mest illa ut och som samtidigt har det svårast att berätta 

om hur de far illa. Under senare år anses det också ha skett en ökning av skillnader i barns 

uppväxtvillkor och det är främst de yngre barnens utsatthet som ökat. Låg ålder i sig skulle 

kunna definieras som en riskfaktor för utsatthet.11   

 
     ”Personal inom förskolan ses som nyckelpersoner när det gäller att både upptäcka och anmäla barn som far 

illa eftersom deras relation med barn i förskola bygger på närhet och kontinuitet.”12 

 

3. Vad innebär anmälningsplikten? 

 

Detta avsnitt kommer svara på vad en orosanmälan är och hur stadgandet i SoL kap. 14 § 1 är 

avsett att tolkas och frågor som hur en anmälan bör gå till med mera. 

 

3.1 Grunden för anmälningsplikten 

 

I kap. 14 § 1 SoL kan läsas: 

 
”Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 

 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,  

 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 

socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,  

 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och  

 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn 

och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.  

     De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i 

hemmet.  

11 SOU 2010:64, s. 81ff.  
12 SOU 2010:64, s. 87. 
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    Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna 

socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.” 
  

     Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa genast ska anmäla 

detta till socialnämnden. Denna anmälningsplikt omfattar både myndigheter och enskilt 

bedrivna verksamheter vars verksamheter berör barn och ungdomar, detta gäller också deras 

anställda. Anmälningsplikten gäller också inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, kriminalvården och inom socialtjänsten. 

    Det är alltså i och med sin anställning som en förskollärare knyts till det ansvar som 

anmälningsplikten innebär. Även förskolechef och andra anställda i förskolans verksamhet, så 

som till exempel vaktmästare och annan servicepersonal, omfattas av anmälningsplikten 

genom sin anställning i en sådan verksamhet som berörs av kap. 14 § 1 SoL. 

    Det är endast de uppgifter eller misstankar som förskolläraren får i tjänsten som omfattas 

av denna anmälningsskyldighet. 13 Som privatperson kan istället en anmälan göras med stöd 

av kap. 14 § 1c SoL, som är en uppmaning till allmänheten att anmäla. 

    I SkolL kap. 29 § 13 finns en hänvisning till kap. 14 § 1 i SoL om skyldigheten att anmäla 

till socialnämnden. Syftet bakom denna hänvisning var att tydliggöra och visa på 

anmälningspliktens betydelse och undanröja alla tvivel kring bestämmelsens tillämplighet i 

skolans verksamhet.14    

    Anmälningsplikten bryter sekretessen mellan myndigheter i enlighet med 10 kap. 28 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) och den som gör en anmälan är skyldig att 

lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse vid en utredning till socialnämnden. 

    

3.2 Det personliga ansvaret 
 

Anmälningsskyldigheten är strikt och personligt formulerad och den är absolut.15 

Socialstyrelsen har tidigare menat att även i de fall då den anmälningsskyldige berättar för en 

överordnad, som i och med informationen också kommer att omfattas av anmälningsplikten 

och som kanske åtar sig att gör anmälan, finns den personliga anmälningsskyldigheten 

fortfarande kvar att verkligen se till att en anmälan sker och också om en överordnad skulle 

13 Prop. 1989/90:28, s. 132. Även t.ex. JO 2013/14 s. 402. 
14 Prop. 2002/03:53, s. 63. 
15 T.ex. Prop. 1996/97:124 och även JO 1995/96 s. 247 där det framhålls att anmälningsplikten är absolut. 
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förbjuda en anmälan kvarstår skyldigheten att anmäla.16 I ett senare råd från Socialstyrelsen 

skrivs det dock endast att anmälningsplikten är personlig men att den som anmäler kan 

behöva stöd och råd och att rutiner kring hur en anmälan görs kan vara till god hjälp.17   

     JO har i ett fall kritiserat en rektor som väntat alltför länge med att göra en anmälan men 

inte de tre lärare som påtalat för rektorn att en anmälan borde göras, med förklaringen att 

lärarna i detta fall följt de rutiner som fanns vid skolan. JO påpekade dock samtidigt att 

anmälningsplikten även omfattar de anställda vid en myndighet.18 I ett annat fall gjordes en 

anmälan av förskollärare till rektor och biträdande rektor som sedan gjorde en muntlig 

anmälan till socialnämnden. Det som förskollärarna ursprungligen rapporterat var att barnet 

sagt ”pappa stoppar in den i min stjärt” men i anteckningarna som socialnämnden gjorde vid 

anmälningstillfället skrevs att barnet sagt ”pappa stoppar in snoppen i min stjärt”.19  

    Bengtsson och Svensson menar att det är en ny praxis att skol- och förskolepersonal allt 

oftare anmäler till rektor eller förskolechef istället för direkt till socialnämnden. Det kan ge 

den skillnad i beskrivningen av vad som anmäls som i JO-fallet ovan och författarna framför 

att det ur barnets eller föräldrarnas perspektiv inte framstår som särskilt rättssäkert.20 JO 

ansåg i det ovan nämnda fallet att rektorerna med fördel kunde gjort en skriftlig anmälan, men 

kommenterade inte det faktum att det var rektorerna, och inte förskollärarna, som gjorde 

anmälningen.21  

    Detta lämnar eventuellt en öppning för att undra om rutiner på en förskola minskar det 

personliga ansvaret en förskollärare har för att en anmälan till socialnämnden görs och om 

detta ansvar istället kommit att alltmer läggas över på förskolechef och rektor. Det kan som 

författarna ovan påpekar ge olyckliga konsekvenser. Samtidigt kan tydliga rutiner troligtvis 

också bidra till att fler anmälningar görs.22   

     JO har även i ett fall rörande anmälan inom hälso- och sjukvården uttryckt att 

anmälningsskyldigheten är absolut för varje myndighet och att anmälningsskyldigheten 

kvarstår även om en myndighet vet att en annan myndighet har gjort en anmälan eller att en 

utredning redan pågår hos socialnämnden.23  

16 Socialstyrelsen. Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, Socialstyrelsen, 2004, s. 38. 
17 Socialstyrelsen. Anmäla oro för barn - Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare, Socialstyrelsen, 
2014, s. 25 [cit. Socialstyrelsen, 2014]. 
18 JO Dnr: 6755-2012. 
19 JO Dnr 1746-2000. 
20 Bengtsson, Hans & Svensson, Krister, Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem, Liber AB, 
Stockholm, 2009, s. 103ff. 
21 JO Dnr 1746-2000. 
22 Se avsnitt 5 nedan. 
23 JO 2004/05, s. 299. 
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3.3  Begrepp 

 

De som omfattas av anmälningsplikten är enligt 14 kap. 1 § SoL ”skyldiga att genast anmäla 

till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far 

illa”.  Denna lydelse gäller från och med 2013 då paragrafen ändrades för att det skulle bli 

mer tydligt när en anmälan kan vara aktuell.24 Detta ändrade dock inte den tidigare 

innebörden av anmälningsplikten och äldre uttalanden i förarbeten och allmänna råd och 

handböcker är därför fortfarande aktuella.25  

   Vid en tolkning av lagtexten kan framför allt tre definitionsproblem identifieras som kanske 

kan orsaka svårigheter i praktiken, nämligen innebörden av begreppet ”fara illa”, hur stark en 

misstanke skall vara för att ge skäl till en anmälan och inom vilken tid en anmälan måste 

göras. 

 

3.3.1 ”Fara illa” 

 

I förarbeten till 14 kap. 1 § SoL anges att innebörden av att ”fara illa” av naturliga skäl 

varierar beroende på barnets ålder och förhållandena i övrigt och det har inte ansetts möjligt 

att exemplifiera eller ge fasta kriterier för när ett barn far illa.26 I propositionen 2002/03:53 

Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. framförs dock en önskan om att, så långt det är 

möjligt, skapa en samsyn bland de olika yrkesgrupper som möter barn om vad 

barnmisshandel är. Att ha ett gemensamt språkbruk som verktyg och hjälpmedel, när olika 

yrkeskategorier så som exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal, jurister och poliser 

samverkar, kan underlätta och minska missförstånd kring ett barn som far illa. 27  

      Kommittén mot barnmisshandel föreslår att begreppet barnmisshandel skall avse när en 

vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar 

eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. En utgångspunkt för denna 

definition är artikel 19 (1) i barnkonventionen om barnets rätt till skydd mot våld i familjen.28 

24 Tidigare lydelse: ”får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett 
barns skydd”. 
25 Prop. 2012/13:10, s. 136. 
26 Prop. 2012/13:10, s. 47 och s.136. 
27 Prop. 2002/03:53, s. 46f. 
28 Prop. 2002/03:53, s. 46f. 
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    Här följer en närmare förklaring av begreppet barnmisshandel utifrån propositionen:29 

     Fysiskt våld – Med fysiskt våld avses när ett barn av en annan människa på något sätt 

orsakas kroppsskada, sjukdom, smärta eller blir försatt i vanmakt eller liknande tillstånd. Alla 

former av kroppslig bestraffning räknas som fysiskt våld och fysisk våld kan till exempel vara 

en del av ett sexuellt övergrepp. 

     Psykiskt våld – psykiskt våld innebär att ett barn systematiskt, oftast under lång tid, utsätts 

för nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. 

Även enstaka och allvarliga händelser kan innebära att ett barn far illa. Till psykiskt våld hör 

exempelvis att behöva bevittna (se och höra) våld i hemmet, att utestängas från sociala 

aktiviteter, att hånas och förlöjligas eller utsättas för orimliga bestraffningar. 

     Sexuella övergrepp – alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn mot dess 

vilja av någon annan person eller är av sådan karaktär att barnet inte är moget till att ge sitt 

samtycke till det. Sexuella övergrepp utnyttjar barnets beroendeställning och kränker barnets 

integritet. En stor variation av handlingar faller in under detta begrepp, från icke-fysiska 

anspelningar till fullbordade våldtäkter/samlag.  

     Kränkning – en kränkning innebär att barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast 

under lång tid, genom att barnets personlighet angrips eller att hen behandlas nedlåtande.  

    Fysisk försummelse – när barnets vårdnadshavare, ofta under lång tid, skadar eller 

äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge hen god fysisk 

omsorg. 

    Psykisk försummelse – Barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast under lång tid, 

genom att barnets grundläggande behov av till exempel uppmärksamhet, tillhörighet, fostran 

och vägledning, stimulans och utveckling inte tillgodoses. 

    Att det gått en längre tid sedan en händelse inträffade kan ändå betyda att det finns 

anledning att anmäla och att barnet kan vara i behov av socialnämndens insatser för att kunna 

bearbeta den. Händelsen kan även vara av sådan art att situationen i det enskilda fallet 

fortfarande kan utgör en risk för barnet, till exempel vid ett sexuellt övergrepp.  

    Även barn och ungdomar som far illa på grund av eget beteende omfattas av 

anmälningsplikten. Exempel på detta är missbruk, kriminalitet, hot, våld eller andra övergrepp 

från jämnåriga och självdestruktivt beteende. Barn som har stora svårigheter i skolan, med 

grund i en social problematik kan också omfattas, däremot är rena inlärningsproblem, psykisk 

ohälsa eller störningar, som depression, självskadebeteenden eller neuropsykiatriska 

29 Prop. 2002/03:53, s. 48f. 
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funktionsnedsättningar något som faller utanför socialtjänstens område.30 

 

3.3.2 ”Misstanke om” 

 

Det har inte ansetts gå att tydligt ange en misstankegrad.31 I propositionen 2002/03:53 skrivs 

att det är en svår uppgift att bedöma om kriterierna för att göra en anmälan är uppfyllda och 

att det är vanligt att den anmälningsskyldige gör egna överväganden om misstanken är 

tillräckligt väl underbyggd för ett ingripande av socialtjänsten. Det förekommer också att 

verksamheter försöker att på eget initiativ göra något åt barnens situation, vilket ytterligare 

kan förvärra läget för barnet. Därför är det socialtjänstens och inte anmälarens sak att utreda 

hur allvarlig barnets situation är.32 

     JO har gjort flera uttalanden över detta. Ett exempel är ett fall där en förskollärare 

misstänkte att en flicka kunde varit utsatt för sexuella övergrepp. Hon kontaktade 

socialnämnden men ville inte uppge flickans namn. Istället tog hon själv, tillsammans med 

barnets mor, med sig barnet till en läkarundersökning. Inget i undersökningen tydde på att 

flickan skulle varit utsatt, utan det konstaterades att hon hade urinvägsinfektion och att det 

inte fanns någon anledning att anmäla. JO kritiserade förskollärarens handlande som 

olämpligt och menade att hon genom att ta de kontakter som hon gjorde haft en sådan 

misstanke som kunde inneburit att socialnämnden skulle kunnat behövt ingripa till barnets 

skydd.33  

    Ett liknande uttalande med allvarlig kritik från JO rör en rektor som dröjde med att anmäla 

ett fall där en flicka vid tre tillfällen till tre olika pedagoger berättade att hon blivit 

misshandlad av sin mamma. Vid första tillfället var flickan åtta år. Rektorn ansåg att flickan 

sökte uppmärksamhet och gjorde en intern bedömning att inte anmäla och först när de tre 

pedagogerna gemensamt gick till rektorn gjordes en anmälan, ca 1,5 år efter det att barnet 

först berättat att hon blivit slagen. JO framförde att uppgifter om att ett barn utsatts för våld 

skall tas på stort allvar och att det inte är skolans sak att värdera de uppgifter som 

framkommit. En anmälan borde ha gjorts direkt efter det att barnet första gången berättade 

vad hon utsatts för.34 

    Socialstyrelsen tolkar kap. 14 § 1 SoL så att även andrahandsuppgifter ska anmälas och 

30 Prop. 2012/13:10, s.47. 
31 Prop. 2012/13:10, s.47. 
32 Prop. 2002/03:53, s. 65. Även t.ex. Prop. 1989/90:28 s. 131 f. 
33 JO 1993/94, s. 264. 
34 JO Dnr: 6755-2012. 
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behandlas av socialnämnden, då det skulle kunna innebära risker för enskilda barn om en 

uppgift avvisades enbart på den grunden att den kommer från en andrahandskälla. Om det 

någon berättar skapar en misstanke om att ett barn far illa, ska det anmälas.35  

 

3.3.3 ”Genast” 

 

I lagtexten anges att en anmälan till socialnämnden skall ske ”genast”.  Det bör tolkas som en 

markering att en anmäla inte får fördröjas i onödan. JO har uttalat att det måste få finnas ett 

visst utrymme för att bedöma hur begreppet genast ska tolkas beroende på omständigheterna i 

det enskilda fallet. 36 

    Vilken tid som får gå kan då bero på hur allvarlig en misstanke är. Vid akuta och allvarliga 

fall där en överhängande fara misstänks finnas för barnet bör en anmälan ske snarast möjligt. 

Vid andra fall behöver det inte innebära att anmälningsskyldigheten åsidosätts om ett kortare 

dröjsmål finns innan en anmälan görs.    

    Det kan sägas att det finns en kort tidsfrist, eller ett rådrum, för att kunna ta upp misstanken 

med nära kollegor, förskolechef eller för att få avidentifierad rådgivning av socialtjänsten. 37   

 

3.4 Möjligheten att rådfråga socialtjänsten före en anmälan 

 

När en anmälningsskyldig känner sig osäker på sin misstanke finns det möjlighet att diskutera 

fallet med socialtjänsten, utan att barnets identitet avslöjas.38 Socialtjänsten kan då ge stöd 

och anvisningar för om och hur den anmälningsskyldige kan gå vidare och också för vilken 

information som kan ges till familjen. En konsultation ersätter dock aldrig en anmälan i de fall 

där en sådan bör göras, poängterar Socialstyrelsen.39 

 

3.5 Det praktiska tillvägagångssättet 
 

Anmälan ska i regel göras till socialtjänsten i den kommun eller stadsdel där barnet bor. Om 

den som anmäler är osäker på vilken kommun anmälan ska göras till kan han eller hon 

35 Socialstyrelsen, 2014, s. 19.  
36 JO 2007/08 s. 261. 
37 Olsson, Staffan. Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, 4 reviderade u., Studentlitteratur AB, 
Lund, 2011, s. 205 [cit. Olsson, 2011]. 
38 Prop. 2002/03:53 s. 47 och 66 och även Prop. 1996/97:124, s. 106.  
39 Socialstyrelsen, 2014, s. 26.  
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kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet vistas i. 40  

 

3.5.1 Anmälans utformning  

 

Det finns inget formellt krav för hur en anmälan ska utformas och den kan därför ske både 

skriftligen och muntligen. Enligt uttalande från JO bör anmälningar dock göras skriftligt på 

grund av de ingripande åtgärder som en anmälan kan medföra41. I brådskande fall då en 

anmälan gjorts muntligen via telefon kan den med fördel senare bekräftas skriftligt.42 

 

3.5.2 Möte med vårdnadshavare  

 

I samband med att en anmälan sker finns det en möjlighet för socialnämnden att, utifrån kap. 

5 § 1a SoL, erbjuda ett möte mellan anmälaren, vårdnadshavare och barnet (utifrån mognad). 

Syftet med mötet är, enligt förarbetena, att uppmärksamma barnets situation och ta tillvara 

anmälarens engagemang och kompetens. Det är frivilligt att delta i mötet och det kan även 

finnas skäl som talar mot ett sådant möte, till exempel om anmälan rör en misstanke om brott 

mot barnet i hemmet, hedersrelaterat våld eller förtryck, om det kan bli fråga om ett 

omedelbart omhändertagande eller om socialnämnden har någon annan information som gör 

att de anser att ett möte är olämpligt.43  

 

3.5.3 Uppgiftsskyldighet, sekretess och återkoppling 

 

En förskollärare som anmäler skyddas inte av sekretess och en anmälan i tjänsten kan inte 

göras anonymt. Den som är anmälningsskyldig är även skyldig att lämna alla de uppgifter 

som kan vara av betydelse vid en utredning till socialtjänsten enligt SoL kap. 14 § 1 sista 

stycket. 

    För att uppgifter ska kunna lämnas mellan myndigheter finns en sekretessbrytande 

reglering införd i 10 kap. 28 § OSL.44 

    Efter det att en anmälan gjorts finns det möjlighet för socialnämnden att ge återkoppling 

enligt kap. 14 § 1b SoL. Information som kan ges är om anmälningen lett till en utredning 

40 Socialstyrelsen, 2014, s. 24.  
41 T.ex. JO 2012/13 s. 268 och även JO 2007/08 s. 261. 
42 T.ex. JO 1996/97 s. 268 och även JO 1992/93 s. 341. 
43 Prop. 2012/13:10, s. 136. 
44 OSL kap. 10 § 28, st. 1. ”Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om 
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.” 
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eller ej och om en utredning redan pågår sedan tidigare. I vissa fall kan det vara olämpligt att 

sådan information lämnas ut, till exempel om vårdnadshavarna ännu inte hunnit bli 

informerade om att en utredning inletts.45  

 

4. När en förskollärare brister i sin anmälningsplikt 
 

I detta avsnitt behandlas vad som aktualiseras i de fall då en förskollärare på något sätt brister 

i att fullgöra sin anmälningsplikt.  

 

4.1 Vad är en brist? 

 

Brister i anmälningsplikten kan uppstå på flera sätt, exempelvis i hur en anmälan gjorts eller 

när uppgifter utelämnats eller inte lämnats på ett korrekt sätt. 46 Det kan också handla om att 

en oacceptabelt lång tid har gått från den första misstanken tills det att en anmälan gjorts47. 

Det finns även enligt uppgifter i media fall där förskollärare gjort en felaktig eller obefogad 

anmälan. 48 Men den brist som kanske får den mest allvarliga konsekvensen för barnet och 

som också är den mest vanligt förekommande, är fallet då en anmälan inte sker trots 

misstanke.49 

     Bara en liten del av alla de fall där barn misstänks fara illa anmäls och inom förskolan 

tycks en underrapportering ske och det är högst hälften av alla misstänkta fall anmäls.50 Detta 

är bland annat bakgrunden till att anmälningsplikten förtydligades genom att införas i andra 

lagar, så som SkoL. 51 I samband med det behandlades även frågan om påföljder vid utebliven 

anmälan. Straffrättsliga åtgärder och andra sanktioner framstår som mindre ändamålsenliga, 

menades det. Sådana sanktioner skulle kanske kunna öka anmälningsfrekvensen, men inte 

nödvändigtvis gagna det enskilda barnet då det även skulle kunna leda till förhastade 

anmälningar.52 

 

45 Prop. 2012/13:10, s. 53f och 136. 
46 Se JO dnr 3027-1993 och även JO 1996/97 s. 268. 
47 JO Dnr: 6755-2012. 
48 Se exempelvis SVT regionalt, Värmlandsnytt. Föräldrar felaktigt anklagade för könsstympning. 13 april 2010. 
Läst den 4 januari 2015 från http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/foraldrar-felaktigt-anklagade-
for-konsstympning   
49 Olsson, 2011, s. 202ff. 
50 SOU 2009:68, s. 256f. 
51 Prop.2002/03.53, s. 64f. 
52 Prop.2002/03.53, s. 66. 
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4.2 Utebliven anmälan 

 

Att inte anmäla kan få till följd att den anmälningsskyldige döms för tjänstefel enligt kap. 20 § 

1 i brottsbalken (BrB). Det kan också leda till en disciplinpåföljd enligt lagen (1994:260) om 

offentlig anställning (LOA) eller utifrån bestämmelser i kollektivavtal där arbetsgivaren också 

ges möjlighet att utfärda en disciplinpåföljd.  

     

4.2.1 Tjänstefel 

 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller 

underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften, kan enligt kap. 20 § 1 i BrB, dömas för 

tjänstefel. För den förskollärare som brister i sin anmälningsplikt kan detta bli aktuellt då HD 

uttalat i mål nr B 6273-13 att anmälningsplikten är att se som ett led i en myndighetsutövning 

och därför omfattas av formuleringen i BrB. 

     Målet B 6273-13 rörde en föreståndare vid en förskola, driven av en ekonomisk förening, 

som fick kännedom om att två av barnen skulle ha blivit utsatta för sexuella övergrepp av en 

anställd vid förskolan. Föreståndaren fick veta detta den 18 och 26 juni, men inte förrän den 

27 juni kontaktade hon Barnkriscentrum som är ett nätverk för polis och socialtjänst. 

Föreståndaren åtalades för tjänstefel enligt kap. 20 § 1 BrB, med gärningsbeskrivningen att 

hon, uppsåtligen eller av oaktsamhet, vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällde för 

uppgiften genom att inte genast gjort en anmälan till socialnämnden när hon i sin tjänst fått 

kännedom om något som kunde inneburit att socialnämnden behövde ingripa till ett barns 

skydd. 

    I domskälen resonerar HD kring frågan om myndighetsövning. Med en hänvisning till 

Prop. 1975:78 och 20 kap. 1§ BrB så som dess lydelse var före 1989 definierades 

myndighetsutövning som beslut eller faktiska åtgärder som ytterst grundas på samhällets 

maktbefogenheter och som får rättsverkningar för eller emot den enskilde i kraft av 

offentligrättsliga regler. Myndighetsutövning kan bestå av både formella beslut, som för en 

enskild kan innebära förmåner, rättigheter eller skyldigheter, och av faktiska handlingar, så 

som när en polisman till exempel dirigerar trafik. 

     Straffansvaret för tjänstefel omfattar, förutom myndighetsutövning, åtgärder som ingår 

som ett led i myndighetsutövning, eller som på något annat sätt står i ett nära tidsmässigt och 

funktionellt samband med dessa åtgärder (Prop. 1988/89:113). Vid tillämpningen av 
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begreppet ”vid myndighetsutövning” borde motsvarande uttryck i 3 kap. 2 § i 

skadeståndslagen (1972:207) och dess förarbeten användas som vägledning. Där skrivs att 

flertalet beslut, åtgärder eller uteblivna åtgärder som ingår endast som ett led i 

myndighetsutövning, men som är reglerade av offentligrättsliga föreskrifter och indirekt kan 

få rättsliga konsekvenser för den enskilde, liksom också vissa andra handlingar som står i ett 

mycket nära samband med myndighetsutövningen, kan innefattas av begreppet och att 

enskilda moment som leder till det beslut eller den åtgärd som är myndighetsutövning, är att 

se som utförda ”vid myndighetsutövning” (Prop. 1972:5 s. 500 och 502). 

    Myndighetsutövning kan förekomma både hos myndigheter och privaträttsliga subjekt om 

det finns lagstöd för det. Att en privat förskola kan ha uppgifter som innefattar 

myndighetsutövning förstås av kap. 2 § 5 SkolL. 

    HDs slutsatser är att en anmälan från en förskola eller en förskolepersonal till 

socialnämnden inte är ett beslut eller en faktisk åtgärd som får direkt rättsverkning för den 

enskilde och det är därför inte att anse som myndighetsutövning. 

    Däremot kan åtgärder eller uteblivna sådana som ingår som ett led i myndighetsutövning 

anses ha blivit utförda ”vid myndighetsutövning”.  Det är åtgärder reglerade av 

offentligrättsliga föreskrifter som indirekt kan få rättsliga konsekvenser för den enskilde. 

    En anmälan utifrån kap. 14 § 1 SoL utreds som huvudregel och föranleder någon åtgärd 

eller något ställningstagande av socialnämnden och sådana åtgärder (som sker enligt kap. 11 § 

1 SoL) anses vara myndighetsutövning. HD konstaterade därför att en anmälan, eller en 

utebliven anmälan, får indirekta rättsliga konsekvenser för barnet och står i ett mycket nära 

samband med socialnämndens myndighetsutövning. En anmälan från en förskola eller den 

som är verksam där, ingår som ett led i myndighetsutövningen och sker alltså ”vid 

myndighetsutövning”.  

   Avslutningsvis pekar HD på att det i förarbeten till kap. 14 § 1 SoL skrivs om att den som 

åsidosätter sin anmälningsplikt riskerar att göra sig skyldig till tjänstefel (prop. 2002/03:53 s. 

65). 

     

 4.3 Disciplinpåföljd och övriga påföljder 

 

Andra påföljder vid en bristande uppfyllelse av anmälningsplikt kan vara en disciplinpåföljd 

enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) för den som är statligt anställd. Enligt 

LOA 14:e och 15:e §§ får den arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter 
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sina skyldigheter i anställningen meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Är felet med 

hänsyn till samtliga omständigheter ringa, meddelas ingen påföljd. Påföljder är varning och 

löneavdrag. 

    Även bestämmelser i kollektivavtal kan ge arbetsgivaren möjlighet att utfärda en 

disciplinpåföljd. I förarbeten anges som exempel att personal anställda vid en kommunal 

förskola omfattas av kollektivavtalet för kommunalt anställda.53 Disciplinpåföljd får enligt 

AB 13 § 11 utfärdas som en skriftlig varning om arbetstagare i arbetet gjort sig skyldig till fel 

eller försummelse. Arbetstagaren ska ges möjlighet att yttra sig och den lokala 

arbetstagarorganisationen ska underrättas och ges möjlighet att överlägga i frågan. Om 

arbetsgivaren anmäler felet eller försummelsen till polis eller åklagare får dock inga 

disciplinära åtgärder inledas eller fortsätta. Den skriftliga varningen skall vara så tydligt 

utformad att ingen tvekan kan uppstå om anledningen till åtgärden. 

    Dessa disciplinära åtgärder tycks inte förekomma särskilt ofta i samband med 

anmälningsplikten.54 

     Slutligen har JO möjlighet att rikta kritik mot den som inte fullgör sin anmälningsplikt på 

ett korrekt sätt.55 Det sker vanligen efter en anmälan om klagomål inkommit från allmänheten 

till JO men kan också ske på eget initiativ av JO. Kritiken syftar ofta till att uttala om en 

åtgärd strider mot lag eller annan författning eller på något annat sätt är felaktig eller 

olämplig. Kritiken kan också syfta till att göra vägledande uttalande om hur rättstillämpningen 

bör ske i ett visst område. JOs beslut är inte rättsligt bindande men de flesta myndigheter 

följer JOs beslut, enligt JO.56  

 

4.4 Obefogad eller felaktig anmälan 
 

Här behandlas frågan om obefogade eller felaktiga anmälningar och vilka eventuella 

sanktioner som skulle kunna bli aktuella. 

 

53 Prop.2002/03.53 s. 66. Aktuellt avtal i nuläget är AB 13. 
54 Ett exempel på ett fall från media där disciplinära åtgärder nämns men inte används rör en rektor som inte 
tillräckligt tydligt anmälde de misstankar som fanns på skolan om en 8-årig flicka som senare mördades: SVT 
regionalt, Blekingenytt, Rektorn stängs av från jobbet, 12 maj 2014. Läst den 24 februari 2015 från 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekingenytt/rektor-erkanner-misstag 
55 T.ex. RF kap. 13 § 6 om Riksdagens ombudsmän (JO) och Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens 
ombudsmän om JOs uppgifter att utöva tillsyn. 
56 Se http://www.jo.se/sv/JO-beslut/  
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4.4.1 JO-beslut 

 

I ett fall där förskolepersonalen misstänkte att en tvåårig flicka varit utsatt för sexuella 

övergrepp menade fadern i en anmälan till JO att orosanmälningen från förskolan gjordes utan 

grund.57 Eftersom skyldigheten att anmäla inträder redan vid misstanke poängterade JO att 

även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta ska anmälas om de tyder på att barnet kan 

vara i behov av stöd eller hjälp från socialnämnden. Anmälan ska ske genast och ingen egen 

utredning ska bedrivas. I ett annat fall har JO uttalat följande:   

 
   ”Detta kan leda till att anmälan skall göras i fall som i efterhand framstår som onödiga. Detta är emellertid i 

linje med lagstiftarens intentioner; det är nämnden som har att pröva vilket fog som finns för ett ingripande. 

Kritik för obefogad anmälan torde därför förutsätta att anmälan objektivt sett framstår som helt opåkallad.” 58 
 

   En slutsats som kan dras av detta är att det är upp till socialnämndens kompetens att avgöra 

huruvida en inkommen anmälan är befogad eller inte. Därför kan den pedagog som anmäler 

sin misstanke troligtvis inte anses göra en obefogad anmälan, och även om en felaktig 

anmälan i det enskilda fallet kan ge djupgående konsekvenser för det drabbade barnet och 

hens familj,59 så är det något som kanske får ses som en oundviklig baksida av att många fler 

barns liv kan bli bättre tack vare befogade anmälningar.  

  

4.4.2 Skadestånd vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning     

 

Då HD i mål nr B 6273-13 dragit slutsatsen att en anmälan från en förskola till socialnämnden 

sker ”vid myndighetsutövning” kan det vara en intressant fråga hur detta skulle förhålla sig 

till en skadeståndsfråga i samband med att en anmälan skulle visa sig vara felaktig eller 

obefogad.   

    Reglerna om ansvar vid myndighetsutövning regleras främst av kap. 3 § 2 SkL. Om någon 

vid myndighetsutövning, i verksamhet för vars fullgörande stat eller kommunen svarar för, 

lidit sakskada, personskada, förmögenhetsskada eller kränkts genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning kan staten eller en kommun bli skadeståndsskyldig. 

    Beroende på vem det är som ansvarar för fullgörandet av den verksamhet där skadan 

57 JO 1996/97 s. 268. 
58 JO 1995/96 s. 247. 
59 Se exempelvis SVT regionalt, Värmlandsnytt. Föräldrar felaktigt anklagade för könsstympning. 13 april 2010. 
Läst den 4 januari 2015 från http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/foraldrar-felaktigt-anklagade-
for-konsstympning   
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uppstod, kan det avgöras om det är stat eller en kommun som är ansvarig. Det beror alltså inte 

på vem som är arbetsgivare till en skadevållande arbetstagare utan det är den ”överhöghet” 

som myndighetsutövning medför för medborgarna som drar med sig skadeståndsansvaret, 

oberoende av vem som står bakom denna utövning. Skolväsendet är en verksamhet som 

kommunerna driver i både sitt eget och statens intresse men där kommunerna ansvarar för 

skador som uppstår i verksamheten. 60  

      För ett skadeståndsansvar enligt kap. 3 § 2 SkL ska skadan, utöver att ha tillkommit vid 

fel eller försummelse vid myndighetsutövning, också utgå från regler som har till syfte att 

skydda enskilda skadeståndsintressen. Hellner menar att det ofta är ovisst om en regel avser 

skydda enbart allmänna intressen eller även enskilda intressen och i så fall vilka. Detta är 

därför något som måste prövas i varje fall. Vad som ska ligga till grund för en sådan prövning 

är ofta svårt att veta, då det sällan var något som det planerades för vid tillkomsten av en 

lagregel. Skyddsintresset kan jämföras med det vid brottsliga handlingar i fall då 

skadeståndsskyldighet uppstår på grund av att en brottslig handling skadat ett skyddat 

intresse. 61 

   Skyddsintresset för kap. 14 § 1 SoL är de barn som på något sätt är utsatta och misstänks 

fara illa och som är i behov av socialnämndens stöd. Detta tolkar jag som det allmänna 

skyddsintresset bakom regleringen. 

    Det enskilda skyddsintresset skulle i detta sammanhang kunna vara ett visst specifikt barns 

rättigheter utifrån exempelvis Barnkonventionen och det stämmer då överens med tanken att 

den förskollärare som inte anmäler en misstanke eller vetskap om att detta barn far illa kan 

dömas för tjänstefel eller drabbas av någon annan av de tidigare behandlade sanktionerna. 

    Ett enskilt skyddsintresse skulle också kunna vara barnets och/eller vårdnadshavarnas rätt 

till skydd för privat- och familjeliv, enligt artikel 8 i Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(Europakonventionen). Enligt artikel 8 får en offentlig myndighet endast inskränka rätten till 

privat- och familjeliv med stöd av lag och om det exempelvis är nödvändigt för att förebygga 

brott eller till skydd för hälsa eller för andra personers fri- och rättigheter. En åtgärd som 

strider mot en rättighet enligt Europakonventionen är bara rimlig i ett demokratiskt samhälle 

om den vid en proportionalitetsbedömning får anses nödvändig i förhållande till ett trängande 

60 Hellner, Jan & Radetzki, Marcus. Skadeståndsrätt, 11 u., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2014, s. 424 [cit. 
Hellner, 2014]. 
61Hellner, 2014, s. 416f. 
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socialt behov och det intresse eller ändamål som åtgärden avser skydda eller uppnå. 62  

     Intresset av att utsatta barn i samhället skyddas väger i detta sammanhang troligtvis tyngre 

än det enskilda barnets eller vårdnadshavarens rätt till skydd för privat- och familjeliv. Det är 

min tolkning utifrån till exempel Barnkonventionens artikel 19 som stadgar att 

konventionsstaterna bland annat ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och 

sociala åtgärder för att skydda barn mot olika former av övergrepp. Även det faktum att 

anmälningsplikten formulerats till att vara absolut och att varje misstanke om att ett barn far 

illa ska anmälas talar för att intresset av att utsatta barn får skydd har ansetts väga tyngre än 

exempelvis vårdnadshavares rättigheter.  

 

I förarbetena har det uttryckts att det inte är förenligt med barnets bästa att anmälningsplikten 

sanktioneras utöver vad som redan är aktuellt. Det skulle kunna leda till att personal som är 

rädd för sanktioner gör förhastade anmälningar för att vara på den säkra sidan och undvika en 

sanktion om de skulle missa att göra en anmälan. 63  

     Ett problem som framkommit under detta arbete är att det tycks ske alltför få anmälningar i 

de fall där en misstanke funnits och en önskan tycks vara att hitta vägar där fler utsatta barn 

kan fångas upp.64 Att sanktionera felaktiga eller obefogade anmälningar med skadestånd kan 

skapa en större osäkerhet för när en anmälan ska göras. Det skulle också bidra till att fler 

förhandsbedömningar av en misstanke görs innan en anmälan, vilket ju uttryckts inte vara 

önskvärt, tvärtom är det socialnämndens uppgift att avgöra huruvida en anmälan är befogad 

eller ej. Att sanktionera obefogade eller felaktiga anmälningar med en skadeståndsskyldighet 

skulle i detta sammanhang troligtvis inte främja det huvudsakliga skyddsintresset bakom kap. 

14 § 1 SoL. Det skulle tvärtom kunna vara kontraproduktivt. Min tolkning är därför att det 

faktum att HD uttalat att anmälningsplikten sker vid myndighetsutövning, inte ändrar den 

rådande åsikten att fler sanktioner vid en bristande anmälningsplikt sedd till en större 

helhetsbild inte är förenligt med principen om barnets bästa och med de intentioner som ligger 

bakom stadgandet.  

     

 

5. Information angående anmälningsplikten 
 

62 SOU 2010: 87, s. 148. 
63Prop. 2002/03.53, s. 65f.  
64 Prop. 2002/03:53, s. 66. 
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En utgångspunkt för denna uppsats har varit den tes jag inledningsvis utformade att det 

behövs mer information och kunskap kring anmälningsplikten i förskolan.  

    Under arbetets gång har bristande kunskap och information till anmälningsskyldiga 

återkommit som en trolig anledning till varför endast cirka en tredjedel (eller högst hälften) av 

alla misstänkta fall av oro för barn i förskolan faktiskt anmäls. 65 Bland annat 

Barnskyddskommittén har menat att information bättre än sanktioner kan bidra till att fler 

anmälningar sker. 66 Det har även framförts att personal i förskolan bör ha en sådan 

kompetens att de kan upptäcka och avgöra när ett barn behöver professionellt stöd utöver det 

som den egna verksamheten kan ge.67 

    I detta avsnitt kommer det att presenteras några olika anledningar som anses vara 

förklaringar till varför så få anmälningar sker och hur dessa anledningar på olika sätt bemötts, 

eller kan bemötas, i både socialnämndens verksamhet och i förskolans verksamhet.   

 

5.1 Anledningar till att anmälan inte görs 

 

Här kommer listas några olika anledningar till utebliven anmälan, både till varför en konkret 

misstanke inte anmäls och till varför ett fall som borde lett till en anmälan förbises: 

- Brist på återkoppling från socialtjänsten till den som anmäler68 

- Bristande kunskap om vad socialtjänstens arbete innebär69 

- Bristande tilltro till socialtjänstens arbete på grund av tidigare erfarenheter eller redan 

pågående ärenden70 

- Bristande kunskap om vad som ska anmälas och kring gällande lagstiftning71  

- Bristande kunskap om olika beteenden och tecken hos ett barn som kan indikera att barnet 

far illa.72 

- Ökad arbetsbelastning hos personalen kan göra att ett barns situation inte uppmärksammas73 

- Brister i arbetsledning, rutiner och internt stöd inför, vid och efter en anmälan74 

- Större hänsyn tas till föräldrar än till barnet, situationen bagatelliseras (bristande 

65 Se exempelvis prop. 1996/97:124 s. 107 och SOU 2009:68 s. 273f. 
66 SOU 2009:68 s. 281f. 
67 Prop. 2002/03:53, s. 52. 
68 Prop. 2012/13:10, s. 52f. 
69 SOU 2009:68, s. 262. 
70 Olsson, 2011, s. 202f. 
71 Olsson, 2011, s. 202. 
72 T.ex. SOU 2010:64, s. 80. 
73 Hindberg, Barbro. När omsorgen sviktar. 2 reviderade u., Rädda Barnen, Stockholm, 2001, s. 32f.  
74 Olsson, 2011, s. 202. 
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barnperspektiv)75 

- Rädsla för att barnet ska tas från förskolan eller för hur förälder ska reagera.76 

 

De skäl som anges ovan anser jag skulle kunna delas upp grovt i tre kategorier:77 

1. Bristande kunskap eller information om vad som ska anmälas m.m. 

2. Oro över vad som kommer att ske efter en anmälan 

3. Bristande rutiner och frågor som kan hänföras till arbetsledning och arbetsbelastning 

 

Samtliga av dessa skäl kan anses indikera ett behov av ökad kunskap och information. 
 

5.2 Socialtjänstens ansvar 

 

En del av socialtjänstens uppdrag är att informera om sin verksamhet och regeringen har 

särskilt betonat att detta ansvar ska omfatta att informera de som är anmälningsskyldiga enligt 

kap. 5 § 14 SoL om skyldigheten att anmäla och lämna uppgifter till socialnämnden.78 Det 

kan även vara en god idé att socialtjänsten informerar om sitt arbetssätt vid en anmälan och att 

det upprättas samverkansformer.79 Som en del i det informerande arbetet ger Socialstyrelsen 

ut allmänna råd kring anmälningsplikten som riktar sig till den som är anmälningsskyldig.80 

    Att samverkan ska ske mellan skolor och socialtjänsten kan utläsas ur både SkolL kap. 29 § 

13 och SoL kap. 5 § 1a. I SkolL står att samverkan ska ske på socialnämndens initiativ och 

motsvarande står i SoL att socialnämnden aktivt ska verka för att en samverkan kommer till 

stånd. Slutsatsen av detta är att det huvudsakliga ansvaret för en samverkan ligger på 

socialnämnden. 

     En anledning till att anmälan inte görs som anges ovan är bristen på återkoppling från 

socialtjänsten vilket beror på den sekretess som omger en utredning enligt OSL kap. 12 § 2. 

Dock får socialtjänsten sedan 2013 enligt kap. 14 § 1 b SoL om det är lämpligt informera den 

som gjort en anmälan om en utredning inletts eller inte till följd av anmälan och om en 

75 SOU 2010:64, s. 88. 
76 Se t.ex. SOU 2009:68, s.263 och Prop. 2012/13:10, s. 50. 
77 Jmfr Olsson, Staffan. Samverkan kring unga med stöd av sekretesslag och handlingsprogram – Om 
möjligheten att samverka när ett barn far illa eller riskerar att fara illa, 5:e u., 2012, Stockholm. Kan beställas 
av författaren via: staffanolsson@hem.utfors.se, s. 11 [cit. Olsson, 2012]. Olsson delar in orsakerna till att 
anmälningar inte görs i två kategorier, dels kopplade till förhållanden i anmälarens verksamhet och dels 
kopplade till förhållanden som rör socialtjänsten och samverkansfrågor. 
78 SOSFS 2014:6 (S) Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga. 
79 Prop. 1996/97:124 s. 107.  
80 Socialstyrelsen, 2014. 
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utredning redan pågår sedan tidigare. Att bryta sekretessen för att kunna ge dessa uppgifter 

har regeringen ansett väga tyngre än det intresse som sekretessen skyddar, då en återkoppling 

från socialtjänsten kan bidra till fler anmälningar. Men för att ytterligare information om vad 

som framkommit eller skett i ärendet hos socialnämnden ska få ges till den som anmält krävs 

samtycke från föräldrarna och barnet om det är över 15 år.81  

   Ytterligare en åtgärd som framhålls för att undvika osäkerhet, är den möjlighet som den 

anmälningsskyldige har att konsultera socialtjänsten innan en anmälan görs. Men för att denna 

möjlighet skall utnyttjas behöver anmälaren veta om att den finns. 

     En rädsla hos den som drar sig för att anmäla kan vara att vårdnadshavarna kommer att ta 

barnet från förskolan eller flytta och att en anmälan då inte leder till någon hjälp för barnet. 

Det kan därför här nämnas att socialnämnden har anmälningsskyldighet till socialnämnden i 

en annan kommun enligt 14 kap. 1 § SoL, på samma grunder som andra anmälningsskyldiga. 

I en del fall kan det dock vara så att kunskap saknas hos en socialnämnd om att 

anmälningsskyldigheten bryter sekretessen och att en sådan anmälan därför inte görs till den 

nya kommunen om en familj flyttar. 82 

     Det finns också en punkt ovan där bristande förtroende för socialtjänstens arbete anges 

vara en anledning till att en anmälan inte sker. Denna punkt kan visa på brister i bland annat 

kompetens och resurser hos socialtjänsten, ett viktigt område som dock lämnas utanför detta 

arbete.83 

         

5.3 Förskolan 

 

I förarbeten har regeringen menat att det underlättar en anmälningssituation om det finns 

tydliga rutiner i en verksamhet för hur och till vem en anmälan ska göras, men att det är upp 

till varje verksamhet hur dessa rutiner utformas.84 

     Skolverket och DO tycks mena att rutiner för hur anmälningsskyldigheten enligt SoL ska 

fullgöras kan skrivas in i den (eller de) likabehandlingsplan och plan för arbete mot 

diskriminering och kränkande behandling som årligen ska upprättas för varje förskola enligt 

kap. 6 § 8 i skollagen och kap. 3 § 14-16 i diskrimineringslagen (2008:567).85 

    Ett annat alternativ är att göra en särskild handlingsplan för arbetet med utsatta barn där 

81 prop. 2012/13:10, s. 53f och s.136. 
82 SOU 2009:68, s. 268ff. 
83 T.ex. SOU 2014:49, s.164ff. 
84 Prop. 2012/13:10, s. 48. 
85 Skolverket, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, s. 35, och DO, Lika rättigheter i förskolan, 
s 48. 
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rutiner och ansvarsområden beskrivs. Barnkommittén, som är den som lagt fram detta förslag, 

menar också att skolor skulle kunna åläggas att redovisa att de har rutiner och handlingsplaner 

för anmälningsskyldigheten i den årliga kvalitetsredovisningen. 86 

    Olsson anser att ett handlingsprogram kring anmälningsplikten som även omfattar 

samverkan för både myndigheter, skolverksamhet och organisationer, skulle kunna bidra till 

en bättre situation i frågor om orosanmälan.87  

    Den Nationella samordnaren mot våld i nära relationer skriver i ett betänkande bland annat 

att flera undersökningar visar att förskolan skulle kunna arbeta förebyggande i en större 

utsträckning än vad som sker idag. Det behövs också mer kunskap och fortbildning kring både 

anmälningsplikten och om barn som lever med våld i nära relationer, något som kommuner 

och övriga huvudmän föreslås ansvara för. 88 Enligt kap. 2 § 34 SkolL är det huvudmannens 

ansvar att se till att personal i förskolenheterna ges möjlighet till kompetensutveckling och har 

nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet.  

      Skolverket har enligt 4 § i förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk 

ett ansvar nationellt prioriterad fortbildning och annan kompetensutveckling för personal och 

den Nationella samordnaren anser att våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem och att 

Skolverket bör få i uppdrag att tillhandahålla kompetensutveckling för lärare och förskollärare 

kring våld i nära relationer.89  

 

5.4 Bristande barnperspektiv 

 

Artikel 3 i FN:s barnkonvention stadgar att vid varje åtgärd som rör barn, ska barnets bästa 

vara i främsta rummet. Det har tolkats så att barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket 

beslut som fattas men att barnets bästa alltid ska beaktas, utredas och redovisas.90     

        I både förskolans och socialtjänstens verksamhet ska barnets rättigheter vara en 

utgångspunkt för arbetet. I SoL kap. 1 § 2 står att barnets bästa särskilt ska beaktas vid 

åtgärder som rör barn och för förskolan finns kap. 1 § 10 i SkolL som stadgar att i all 

verksamhet som omfattas av skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkt. 

     I detta sammanhang kommer begreppet barnperspektiv in och det kan användas på två sätt. 

Det kan dels avse att vuxna ser på något med barnet i fokus och det kan dels betyda att den 

86 SOU 2009:68, s. 283. 
87 Olsson, 2012, passim.  
88 SOU 2014:49, s.151ff.  
89 SOU 2014:49, s.152f. 
90 Prop. 1996/97:124, s. 99f. 
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vuxne försöker se något ur ett barns synvinkel. Båda dessa synsätt skall finnas med i 

begreppet barnperspektiv i socialtjänstens arbete och barnet ska ha möjlighet att få uttrycka 

sin mening i frågor som rör det. 91 

     Barnperspektivet kan också sägas ge uttryck för meningen att ett barns liv här och nu är 

värdefullt och att barndomen har ett värde i sig och är mer än en transportsträcka till 

vuxenlivet. Barns liv är ofta sammanlänkade med sina vårdnadshavares men vid en konflikt 

mellan barns och vuxnas intressen ska barnets bästa ges företräde. 92 

     En anledning som anges till att anmälningsplikten upplevs som problematisk av pedagoger 

i förskolan är att en överidentifikation sker med vårdnadshavaren och att anmälningen ses ur 

ett föräldraperspektiv, kanske grundat i den relation som pedagogen har med 

vårdnadshavaren. I en sådan situation blir ”barnets bästa” till ”vårdnadshavarens bästa” eller 

”pedagogens bästa”. Här handlar det bland annat om att förändra attityder och förhållningssätt 

och lyfta fram att det är barnet som ska vara i fokus.93 

     En annan aspekt av orosanmälan, som skulle kunna kopplas till barnperspektivet och 

information, är barn och elevers möjlighet till att få åldersanpassad information om 

exempelvis sina rättigheter, våld i nära relationer, socialtjänstens arbete och vad som för 

barnets del kan ske efter en anmälan. En kompetens för att ge sådan information bör finnas i 

skolan och förskolan menar den Nationella samordnaren.94 

    

5.5 Sammanfattande reflektion kring informationsproblematiken 

 

Det föreligger flera olika faktorer som gör att anmälningar i många fall inte sker trots 

misstankar om att ett barn far illa. Detta är något som lagstiftaren tycks vara väl medveten 

om.  

    En del av dessa faktorer handlar om kontakten med och förtroendet för socialtjänsten och 

här finns det numera bland annat möjligheten till återkoppling efter en anmälan, till ett 

gemensamt möte med anmälare, vårdnadshavare och socialtjänsten och också en möjlighet att 

kunna få en avidentifierad rådgivning innan en anmälan. Det är möjligheter som skulle kunna 

bidra till att ge ett ökat förtroende för socialtjänstens arbete. Dock måste den 

anmälningsskyldige veta att dessa möjligheter finns. 

    En annan viktig aspekt handlar om samverkan mellan skola och socialtjänst. Den ska ske på 

91 Prop. 1996/97:124, s. 98f. 
92 Prop. 1996/97:124, s. 98f. 
93 SOU 2010:64, s. 88. 
94 SOU 2014:49, s. 152 och 154f. 
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socialtjänstens initiativ och socialtjänsten har även ett uppdrag att informera om sin 

verksamhet. Förskolan å sin sida ska arbeta för att en samverkan är möjlig. 

    Det föreslås även att varje förskola ska ha en handlingsplan för hur anmälningsplikten ska 

fullgöras, antingen som en egen plan eller som en del av en likabehandlingsplan eller plan för 

arbete mot diskriminering och kränkande behandling.  

    Här tänker Barnskyddskommittén,95 att det kan vara en idé att ålägga förskolor och skolor 

att årligen utforma en handlingsplan för hur anmälningsplikten ska utföras och vilka rutiner 

som ska gälla.  

     En skyldighet att utforma en sådan handlingsplan hade exempelvis genom lagstiftning 

kunnat skrivas in i SkolL och precis som i arbetet med likabehandlingsplaner och planer för 

arbetet mot diskriminering och kränkande behandling vara något som ses över årligen på varje 

förskola. En tydlig och informativ handlingsplan för anmälningsplikten, där det även finns en 

kontroll av att informationen är spridd till alla på verksamheten, kan troligtvis bidra till att 

personalen känner sig säkrare när en situation väl uppstår och att det skapas en större 

medvetenhet kring anmälningsplikten.96  

    Att det utformas planer för likabehandlingsarbetet ligger idag ytterst på varje förskolas 

huvudman och det skulle även kunna gälla för en handlingsplan för anmälningsplikten.  

     I ett delbetänkande av Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn skrivs 

att det troligtvis krävs bland annat förändrade attityder, handlingskompetens och generella 

strategier, externt stöd och handledning för att en förändring av anmälningsfrekvensen inom 

förskolan ska ske.97 Det är något som kan göras genom till exempel fortbildning och ett aktivt 

arbete av förskolans ledning. Om en handlingsplan upprättas för anmälningsplikten och 

förankras hos personalen på en viss förskola ger det troligtvis också upphov till frågor som 

visar vad den förskolan skulle behöva mer kunskap om för att kunna fullgöra 

anmälningsplikten på ett godtagbart sätt.   

     En annan arena där en större information och kunskap om utsatta barn kan ges är vid olika 

yrkesutbildningar. En åsikt är att vid lärarutbildningar läggs idag ett för stort fokus på 

kunskaper om barns läs- och skrivsvårigheter och olika diagnosgrupper, på bekostnad av 

kunskaper om psykosociala svårigheter och olika bakgrundsfaktorer. Även hur tecken och 

signaler och barns egna berättelser kan ses och tolkas är något som skulle behöva få mer 

95 SOU 2009:68 s. 283. 
96 Ett exempel på en handlingsplan utformad för att informera om både anmälningspliktens innebörd och rutiner 
kring den på förskolan finns till exempel på LÄRFörskolor, hämtad den 16 februari 2015 från: 
http://www.skolanlar.nu/fakta.php 
97 SOU 2010:64, s. 88. 
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utrymme.98 Här finns troligtvis också en bra möjlighet till att redan från början lägga grunden 

för en yrkeskompetens där barnets bästa är en självklar utgångspunkt och så även i de fall där 

barn far illa eller misstänks fara illa. 

      En slutsats här är att det troligtvis finns många vägar att gå för att ge en större kunskap 

och säkerhet hos förskolepersonal för hur och till vem en anmälan ska göras. Det finns dock 

inget egenvärde i att öka anmälningsfrekvensen utan syftet är att fånga upp fler utsatta barn 

och kunskap kanske egentligen främst behövs kring vilka tecken hos ett barn som kan vara en 

anledning till oro. 

 

6. Avslutning 

 

Några slutsatser som kan dras av detta arbete är att anmälningspliktens syfte är att fånga upp 

de barn som är i behov av samhällets insatser på något sätt för att inte fara illa och för att få 

sina rättigheter tillgodosedda.  

    Anmälningsplikten riktar sig till flera olika myndigheter och yrkeskategorier, däribland 

förskollärare. Det tycks finnas en del svårigheter kring anmälningsplikten i förskolan, då en 

del menar att endast en tredjedel av alla misstänkta fall faktiskt anmäls. Det beror troligtvis på 

bristande kunskap om vad och när en anmälan ska göras och en misstro mot socialtjänstens 

arbete.  

     HD har uttalat att en orosanmälan sker vid myndighetsutövning och en konsekvens av det 

är att en förskollärare kan dömas för tjänstefel vid en felaktigt utförd anmälan. Även andra 

sanktioner finns, men förarbetena menar att sanktioner troligtvis inte är den rätta vägen att gå 

för att få fler befogade anmälningar, istället är kunskap och information att föredra.  

      Ett resonemang kring om det faktum att en anmälan sker vid myndighetsutövning även 

skulle kunna få till följd att en kommun blir skadeståndsskyldig vid en felaktig eller obefogad 

anmälan ledde till slutsatsen att så troligtvis inte är fallet. Det skulle ge ett motstridigt 

budskap om det å ena sidan menas att varje misstanke om att ett barn far illa ska anmälas men 

att samma misstanke samtidigt skulle kunna ge grund för skadestånd om misstanken är 

felaktig. Intresset av att skydda utsatta barn i samhället skulle också troligtvis väga tyngre än 

det enskilda intresset av skydd för privat- och familjeliv.  

    Slutligen har information kring anmälningsplikten tagits upp. En slutsats där är att det är 

socialtjänsten som bär ansvaret för att informera om anmälningsplikten och om sin 

98 Larsson-Swärd, 2009, s. 101ff. 
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verksamhet. Socialtjänsten bär även det aktiva ansvaret för att samverkan sker med förskolor.  

     Tydliga och informativa handlingsplaner i förskolan skulle kunna vara ett bra verktyg för 

att öka medvetenheten om anmälningsplikten och för att skapa rutiner i verksamheten. Även 

åtgärder för en aktiv samverkan mellan socialtjänsten och förskolan skulle kunna skrivas in i 

en sådan plan.  

    Ett annat sätt är att fortbilda förskolepersonal i frågor som rör anmälningsplikten och öka 

kunskapen om utsatta barn. 

     Det finns flera områden kopplade till anmälningsplikten som är intressanta men som av 

tids- och resursskäl och med hänsyn till de valda avgränsningarna har lämnats outforskade i 

detta arbete. Till exempel hade en studie kunnat göras kring om några och i så fall vilka 

disciplinära sanktioner som sker i praktiken för den pedagog som inte fullgör sin 

anmälningsplikt korrekt.  

    Det hade kunnat var givande att jämföra den svenska lagstadgade anmälningsplikten mot 

motsvarande bestämmelser i andra länder respektive hur det ser ut i länder som valt att inte 

införa en sådan anmälningsskyldighet.   

    Olika myndigheters ansvar för anmälningsplikten, till exempel om det är något 

Skolinspektionen kan utöva tillsyn över, hade också kunnat behandlas. 

    Frågan om hur rutiner i förskolan påverkar det personliga ansvaret för en anställd att göra 

en anmälan hade också varit intressant att få ett mer utförligt svar kring.   

    Ett annat område som medvetet inte fördjupats, men som skulle kunna utvecklas, är olika 

sekretessfrågor kring en anmälan till socialtjänsten.  

 

 Då anmälningsplikten är en del av ett större barnskyddsarbete som sker på flera sätt och i 

olika sammanhang i samhället och som ständigt är under utveckling är det inte helt lätt att 

förutspå vad som kommer ske på detta område i framtiden. Kunskap och samverkan mellan 

olika aktörer framstår som nyckelbegrepp och samverkan kring utsatta barn är något som kan 

ske på många sätt, till exempel mellan förskola och socialtjänst och som vid de s.k. Barnahus 

som finns i en del kommuner. 99 

     Den Nationella samordnaren menar att en ökad medvetenhet om anmälningsplikten lett till 

att både rättsväsendet och socialtjänsten fått svårigheter att hantera alla de anmälningar som 

kommer in. Det kan vara så att socialtjänsten i sin nuvarande form kanske inte klarar av att ta 

emot och utreda ett ökat antal anmälningar på ett lämpligt sätt och ett av förslagen som ges i 

99 En illustrerande bild över de många varierande samhällskontakter ett våldsutsatt barn eller en kvinna kan ha 
finns i SOU 2014:49, s.60. Om barnahus se t.ex. a. SOU. s. 144f. 
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betänkandet är att Socialstyrelsen inrättar ett nationellt kunskapscenter om våld och övergrepp 

mot barn. 100 

   Arbetet med barnskydd är som redan nämnt, något som sker i många former och i många 

sammanhang och oavsett vad som sker i framtiden anser jag att följande citat av Olsson ger en 

bra avslutning till detta arbete:  

 
    ” Anmälningsplikten blir inte självklar förrän lagstiftarens avsikter och socialtjänstens insatser 

överensstämmer med de tolkningar och förväntningar som finns hos de presumtiva anmälarna.” 101 

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 SOU 2014:49, s. 146f. 
101Olsson, 2012, s. 10.  
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