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Konsultation med socialtjänsten

Barn som far illa eller riskerar att fara illa
Att tänka på

Avidentifiera barnet och familjen om du avser att rådgöra med socialtjänsten. Anledningen
till detta är att socialtjänsten, även om misstanken är mycket vag, är skyldig att besluta
om eventuell utredning om de fått kännedom om barnets namn.
• Beskriv dina iakttagelser och din oro.
• Genom att samråda med socialtjänsten utan att röja barnets identitet går det i de
flesta fall att komma till en gemensam uppfattning om anmälan ska göras eller inte.
• En konsultation får inte ersätta en anmälan.
Vad kan jag säga?

Följande iakttagelser kan du berätta om vid en konsultation:
• Vilken verksamhet du arbetar i samt din roll som anställd.
• Berätta om barnets/ungdomens ålder, kön och i vilket sammanhang du mötte densamma.
• Vilken/vilka situationer har föranlett din oro?
• Beskriv de iakttagelser du gjort (t ex behov som misstänks försummas, misstankar
om psykiskt/fysiskt våld och övergrepp mm).
• Vad visade barnet/ungdomen för beteende, känslor?
• Vad har barnet/ungdomen själv sagt?
• Vad visade föräldrarna/anhöriga/andra runt barnet/ungdomen för beteende/känslor?
• Om du har pratat med förälder/vårdnadshavare eller annan anhörig, hur ser de på
det som har hänt/uppmärksammats?
Efter konsultation
• Det är ofta klokt att konsultera din närmaste chef eller
erfaren kollega vid misstanke om att ett barn far illa.

•
•

Om din oro/misstanke kvarstår ska du omedelbart
göra en anmälan enligt socialtjänstlagen kap14 § 1
Vid behov kan du informera andra berörda inom
verksamheten samt eventuella samarbetspartners om
att anmälan är gjord. Utgångspunkten för detta
ställningstagande är att du bedömer detta som
nödvändigt för fortsatta insatser och stöd till
barnet/ungdomen.

Telefonnummer till Norrbottens kommuners socialtjänst kl 8-17

Kommun
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

Telefonnummer
0961-140 00 (vxl)
0960-155 00 (vxl)
0921-62000 (vxl)
0970-180 00 (vxl)
0922-150 00 (vxl)
0971-170 00 (vxl)
0923-650 00 (vxl)
0980-70 000 (vxl)
0920-45 44 75
0978-120 00 (vxl)
0911-69 60 00 (vxl)
0929-170 00 (vxl)
0926-74 000 (vxl)
0927-720 00 (vxl)

Vardagar efter klockan 17 samt helger når du socialtjänstens tjänsteman i beredskap
via telefonnummer 114 14 (polisens dygnet-runt-öppna växel) eller via 112.

