Om anmälningsskyldighet enligt kyrkoordningen

Gud har kallat barnen störst i
himmelriket. Varje barn är
beroende av vuxnas goda omsorg.
Varje vuxen behöver upptäcka
och agera då misstanke om att
barn far illa finns.

En anmälan innebär att man
uttrycker sin oro för hur ett
barn har det, talar om vad
han eller hon känner till eller
anar om barnets situation och
svårigheter, men uttalar sig inte
om orsakerna till detta eller i
någon skuldfråga.

Den här dokumentet är tänkt att vara en vägledning och stöd till församlingarna/pastoraten i en situation där det blir aktuellt att anmäla till socialtjänsten.
Det finns inga regler som säger att man måste ha en sådan rutin, men det kan
underlätta om man vet vad som ska göras eller inte göras i olika situationer.
Broschyren är också tänkt att vara ett stöd om man vill arbeta fram en egen
rutin för anmälningsskyldighet.

Inledning
I Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 1§ finns en skyldighet anmäla till socialtjänsten om man i verksamheten får kännedom om eller misstänker att barn far illa.
Detta omfattar Svenska kyrkan i de fall man bedriver förskole- eller skolverksamhet.
Svenska kyrkan har alltså inte anmälningsskyldighet enligt SoL men har ålagt
anställda och ideella medarbetare en anmälningsskyldighet enl kyrkoordningen
där 54 kap 13a § säger:
Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd är skyldig att genast anmäla detta till socialnämnden. Anmälningsskyldigheten gäller inte i fråga om
uppgifter som biskop eller präst har fått veta under bikt eller enskild själavård
enligt 54 kap. 1 § första stycket.
Som barn räknas personer från 0 till 18 år.

Ansvarfördelning
Kyrkoherden
Enligt 5 kap. 1§ och 2 § kyrkoordningen ansvarar kyrkoherden för den löpande verksamheten i pastoratet/församlingen. I detta ingår också ett ansvar att
underhålla en eventuell handlingsplan/rutin för anmälningsplikt. Kyrkoherden
har också ett ansvar som verksamhetsledare för att reglerna om anmälningsplikt enligt kyrkoordningen följs. Kyrkoherden har utifrån sitt arbetsmiljöansvar ett ansvar för att behövliga rutiner finns och att den/de som gjort anmälan får stöd om behov finns, ex handledning.
Anställda
Som anställd har man ett eget ansvar för att kyrkoordningens regler tillämpas
korrekt. Anmälningsskyldigheten inom Svenska kyrkan gäller varje enskild
person/anställd. I anställningsavtalen finns en lojalitetsplikt som innebär att
anställda inom Svenska kyrkan förväntas följa kyrkoordningen och därmed
också anmälningsskyldigheten. Man kan alltså inte skjuta över ansvaret att se
till att anmälan görs på kyrkoherden eller församlingen/pastoratet.
Ideella medarbetare
Ideellt arbetande inom Svenska kyrkans verksamhet har också en skyldighet att anmäla om man misstänker att barn far illa. Då det i regel inte ﬁnns
skriftligt avtal för ideellt arbetande är det vanligaste att man undertecknar ett
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särskilt avtal gällande tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Detta är viktigt
då den ideelle medarbetaren inte binds av anmälningsplikten. Är den ideelle
medarbetaren under 18 år ska även dennes målsman underteckna avtalet.
Om den ideella medarbetaren inte skulle följa anmälningsskyldigheten, finns
det inga annat än möjligen civilrättsliga sanktioner som kan komma ifråga.
Blankett för ideella medarbetare omkring tystnadsplikt och anmälningsskyldighet finns i bilagorna.
Socialnämnden
Kommunen har ett allmänt ansvar för tt barn och ungdomar ska kunna växa
upp under goda och trygga förhållanden samt ett särskilt ansvar om föräldrarna inte kan tillgodose den unges grundläggande behov av omsorg, skydd eller
stöd. Socialnämnden är skyldig att ta ställning till vad de lämnade uppgifterna
kan innebära och inleda en utredning om förhållandena kräver det.

Tystnadsplikt för präst och diakon
En präst kan inte bryta sin tystnadsplikt om misstanke om missförhållanden
framkommit under bikt eller enskild själavård enligt 54 kap1§ kyrkoordningen.
Skulle en misstanke uppkomma i det ordinarie församlingsarbetet, det vill säga i
den församlingsvårdande verksamheten har prästen liksom andra skyldighet att
anmäla till socialtjänsten.
Av 32 kap 9 § kyrkoordningen framgår att en diakon får bryta sin tystnadsplikt vid enskilda själavårdssamtal om det finns misstanke om att barn far illa,
och anmäla till socialtjänsten.
Om det framkommer att en präst eller diakon brutit mot regler om anmälningsplikt/försummat att göra en anmälan kan domkapitlet pröva frågan inom
ramen för sin tillsyn över präster och diakoner.

Anmälan
Vad ska anmälas och när ska anmälan göras?
Det ﬁnns inte mycket utrymme för att överväga om man ska eller inte ska
anmäla. Anmälningsplikt inträder redan vid misstanke om att barn far illa.
Misstanken kan vara baserad på andrahandsuppgifter eller egna bevittnade
händelser. Vid en anmälan med stöd av andrahandsuppgifter är det viktigt att
man i redogör i anmälan för vad som inträffat och att det är andrahandsuppgifter anmälan är baserad på.
När man tänker på begreppet barn far illa, kanske man först och främst tänker
på fysisk misshandel och symptom, men att fara illa innefattar många andra
situationer, som t.ex. psykisk misshandel. Att fara illa kan också innebära att
barn inte får sina grundläggande fysiska eller psykiska behov tillgodosedda.
De kan vara otillräckligt klädda, vara ute sent på kvällarna, lämnas ensamma
eller visa annat tecken på att de inte mår bra. Barn och unga kan även fara illa
av sitt eget beteende vid ex missbruk, kriminalitet. Även hot, våld eller andra
övergrepp från jämnåriga kan bli föremål för en anmälan.
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Misstankarna behöver inte vara bekräftade och den som har misstanker ska
inte spekulera i orsakerna till ev tecken på att barn far illa. Skuldfrågan ska
inte heller vägas in i om en anmälan ska göras eller inte. Också svårbedömda
och bestyrkta uppgifter ska anmälas om de tyder på att ett barn kan vara i
behov av hjälp eller stöd från socialtjänstens sida.
Även om det redan pågår en utredning om missförhållanden hos socialnämnden upphör inte anmälningsskyldigheten. Eventuella nya uppgifter och nya
anmälningar kan ha betydelse för socialtjänstens framtida bedömningar.
Man ska därför anmäla igen om det uppkommer ytterligare misstankar om
att barn far illa, även om man tidigare har lämnat in en anmälan.
Möjlighet att rådgöra
Man kan behöva rådgöra med en kollega eller chef innan anmälan. Man har
också möjlighet att kontakta socialtjänsten och diskutera med dem innan man
gör en anmälan. Så länge man inte nämner barnets namn eller personnummer
har inte en anmälan gjorts. Skulle man nämna barnets namn är det däremot
en skyldighet för socialtjänsten att ta det som en anmälan. Samrådet får inte
innebära att kravet på att en anmälan ska göras ”genast” drar ut på tiden.
Det kan också vara bra att i arbetslaget komma överens (eller den del av
arbetslaget som kommer att beröras) om vem som ska ringa eller skriva/faxa
till socialtjänsten och ha de vidare kontakterna med familj eller andra närstående.
Hur ska anmälan utformas?
För att en anmälan ska bli så bra som möjligt är det viktigt att man är saklig
och håller sig strikt till fakta om vad som observerats angående barnet.
Tyckande och egna åsikter hör inte hemma i en anmälan. Anmälan bör alltid
ske skriftligt, men kan göras muntligt och senare kompletteras med en skriftlig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmälares namn och kontaktuppgifter/kontaktperson.
Vem anmälan avser.
Uppgifter om föräldrar (namn, adress/ eventuellt personnummer om
det ﬁnns).
Anledningen till anmälan (tänk på att vara konkret och tydlig,
beskriv omfattningen, vem som sagt vad, tidpunkt, tecken och
konsekvenser).
Varför anmäler ni just nu?
Hur länge har oron funnits?
Var ﬁnns den unge/barnet nu?
Finns risk för akut fara för barnet? Om i så fall, på vilket sätt?
Finns andra barn i familjen?
Har ni haft kontakt med andra myndigheter? I så fall vilka?
Vilken kontakt har ni haft med familjen? Hur har ni försökt hjälpa
familjen?
Känner vårdnadshavarna till att det görs en anmälan?
Känner barnet till att en anmälan görs?
Är det något särskilt som socialtjänsten behöver tänka på vid
kontakt med familjen?
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Vem ska skriva under anmälan?
Alla som arbetar inom verksamhet som berör barn och ungdom är skyldiga att
anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får kännedom om, eller misstänker
att ett barn far illa. Skulle det röra sig om en akut situation har berörd personal skyldighet att agera på egen hand även om arbetsledning eller kollegor inte
går att kontakta. Tänk då på att det är viktigt att dokumentera vilka åtgärder
man har vidtagit. Det är bra att diskutera inkomna uppgifter/misstankar med
ansvarig kyrkoherde/chef även om det inte slutgiltigt är kyrkoherdens ansvar
att bedöma om det är motiverat att göra en anmälan. Det betyder att även
om man inte hos sin chef får medhåll om att anmälan ska göras är det upp till
personen själv som har en misstanke att anmäla.
En lösning när anmälan till socialtjänsten ska göras kan vara att både
kyrkoherden och den som varit inblandad tillsammans gör anmälan. När en
anmälan görs kan du som anställd i Svenska kyrkan inte vara anonym.
Anonym kan du däremot vara om du anmäler som privatperson. I de fall där
flera tillsammans har gjort iakttagelser och delar oron/misstanken bör man
också göra anmälan tillsammans.
Efter anmälan
Uppgift om vem som gjort en anmälan dokumenteras hos socialnämnden/
socialtjänsten och kan lämnas ut. Vilka uppgifter som lämnas ut om anmälan
är upp till socialtjänsten att bedöma. Efter anmälan till socialtjänsten har man
som anmälare en uppgiftsskyldighet som innebär att man måste lämna de
nödvändiga uppgifter som socialtjänsten behöver och frågar efter.
Kyrkans roll är att stötta familj och barn utifrån deras önskemål. Kyrkan själv
ska inte utreda eller föreslå insatser, det är myndigheternas ansvar.

Förebyggande arbete
Alla anställda omfattas av anmälningsskyldigheten. Det är därför viktigt att
man på arbetsmöten och vid introduktion av nyanställda sprider information
om kyrkoordningens bestämmelser om anmälningsskyldighet.
Att som ideell medarbetare veta att man har ansvar för att göra orosanmälan
kan kännas tungt. Det är därför viktigt att det ﬁnns en naturlig kontakt med
ansvarig i församlingen/ pastoratet om det uppkommer frågor kring anmäningsskyldighet.
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BILAGOR

BILAGA 1 (6)

FÖRKLARANDE BEGREPP
Barnmisshandel – vad är det?
Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkning- ar eller försummelse. Fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp innebär alltid en kränkning av barnet.
Det är vanligt att ett barn utsätts för olika former av barnmiss- handel samtidigt. Den övervägande delen av den polisanmälda barnmisshandeln visar på
lindriga fysiska skador eller inga dokumenterade skador alls. Barn som utsätts
för våld i någon form är i första hand i behov av skydd och ett individuellt
krisbemötande. Barnet kan också ha behov av psykoterapeutisk behandling.
Fysisk barnmisshandel är när en vuxen orsakar ett barn skada på kroppen,
sjukdom, smärta eller försätter barnet i vanmakt. Hit räknas att slå, sparka,
bränna, skaka, knuffa, bita och lugga barnet. Att förgifta, bränna eller skålla
barnet räknas också som fysisk misshandel. Misshandeln kan ge blåmärken,
sårskador och skelettskador, skador på inre organ och hjärnskador.
Psykisk barnmisshandel är när en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat. Det kan ske genom avvisande, isolering, kritik,
hån eller utfrysning. Olika former av kränkningar kan också betraktas som
psykisk misshandel, liksom hot om våld. I den psykiska misshandeln ingår
ofta bestraffningar eller hot om övergivande. Barnet kan låsas in, utestängas
från familjens gemenskap, inte få träffa sina kamrater eller ignoreras genom
att ingen lyssnar på eller talar med det. Föräldrarna kan också ha en negativ
attityd till barnet och tillskriva det negativa egenskaper. Att barnet tvingas se
eller höra våld i sin närmiljö räknas också hit. Psykisk misshandel stör barnets
känslomässiga och intellektuella utveckling, självkänsla, sociala kompetens och
förutsättningar för nära känslomässiga relationer. Detta kan leda till en felaktig
självbild som försvårar barnets möjligheter att utveckla goda relationer till andra. Olika former av kränkningar kan också beskrivas som psykisk misshandel.
Sexuella övergrepp är en form av fysisk och psykisk misshandel och innefattar
alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en vuxen person.
Försummelse är när föräldrar inte tillgodoser barnets behov kopplat till fysisk
och psykisk hälsa och utveckling, såsom mat, kläder, känslomässig värme, uppmärksamhet och stimulans samt förebyggande och medicinsk vård, inklusive
tandvård. Att lämna ett litet barn utan uppsikt och att inte eliminera olycksrisker är också en typ av försummelse.
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BILAGA 2 (6)

EXEMPEL PÅ ANMÄLAN
Till Socialtjänsten i xxx
Att: Socialsekreterare xxx
Box: xxx
Anmälan om misstanke att barn far illa.
Svenska kyrkan genom (namn på kyrkoherde/präst eller diakon)
vill anmäla följande.
Här skriver man barnets namn, personnummer, föräldrars adress och telefon.
Beskriv sedan vad som har hänt, vad ni observerat, hur barnet t.ex. uppför sig,
om det ﬁnns något speciellt utmörkande etc. t.ex. om det ﬁnns fysiska skador,
symptom eller misstanke om psykisk ohälsa. Finns det information om syskon
bör det också tas med i anmälan, var ﬁnns barnet/barnen nu?
Beskriv kort vad kyrkan har haft för kontakt med barn/familj, om ni t.ex. har
uttryckt oro till föräldrarna och i så fall hur de har reagerat på det. Finns det
några våldstendenser hos föräldrarna?
Finns det en omedelbar risk för barnet och eventuella syskons liv och hälsa? Se
till att nu har besvarat alla frågor från sidan 3 i häftet under rubriken ”följande information bör ﬁnnas med i en anmälan.”

För fler frågor går det bra att kontakta (kyrkoherde alt Barn- och ungdomsledare)
Tel xxx-xxx xx
Ort

Datum

(Anmälande kyrkoherde/barn- och ungdomsledare)
Kyrkoherde
Barn- och ungdomsledare
xxx församling/pastorat
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BILAGA 3 (6)

FÖRSLAG TILL ÖVERGRIPANDE MÅL
VID OROSANMÄLAN
Mål
Utöver en rutin bör man i församlingen skaffa sig en handlingsplan om hur
anmälan till Socialtjänsten går till som alla anställda kan förhålla sig till. När
man har rutiner ﬁnns det större möjligheter att reda ut oförutsedda situationer
som kan uppkomma i samband med anmälan till Socialtjänsten. Vi vet tydligt
vad som ska göras. Vi vet tydligt när det ska göras. Vi vet vem som har huvudansvar. Vi vet hur anmälningar ska göras och till vem.
Våra mål är följande:
		

Vi har kunskap om att det förekommer anledning att misstänka
att man behöver anmäla.

l

Vi har ett medvetet arbete med policy och rutiner.

l

		

Vi har tydliga direktiv för vem som har ansvar för anmälningar
till Socialtjänsten.

l

Ansvarig har tillräckliga kunskaper hur man hanterar dessa frågor.

l

Samtliga anställda och ideella medarbetare hos oss vet hur de ska
agera om det framkommer misstanke som föranleder en anmälan.

l

		
		

Vi har rutiner för hur vi meddelar grupper både vid korrekta och
felaktiga misstankar.

l

Vi har rutiner för stödåtgärder mot den som blivit utsatt.

l

Vi har rutiner för stödåtgärder gentemot anmäld.

l

Vi har rutiner för hur vi förhåller oss i kontakter med media.

l

		
		

Vi har tydliga rutiner för hur nyanställda och nya ideella
medarbetare får kunskap om agerande vid eventuella misstankar
om att någon far illa.

l

Våra förtroendevalda är väl informerade om våra rutiner.

l

Vi har tydliga planer för hur vi håller oss uppdaterade inom
ämnesområdet i arbetslag och verksamhet.

l

		
l

		

Vi har skriftliga rutiner och handlingsplaner som samtliga
anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda har fått del av.
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BILAGA 4 (6)

FÖRSLAG TILL RUTIN
VAD ska man anmäla?

När misstanke finns om att barn far illa ex, att förälder slår barnen, att de inte
får mat eller god omvårdnad. Barnet kan också fara illa av sitt eget beteende,
ex missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende alternativt utsättas för hot, våld eller andra övergrepp av jämnåriga.

Vid misstanke – vad gör man?
Dokumentera händelseförlopp, tider, vem du talar med, vad du sett och hört.
I de fall vårdnadshavare eller nära anhörig är misstänkt, kontakta inte barnets
vårdnadshavare.
Informera din kyrkoherde eller din handledare (för ideellt arbetande). Vid diffusa och svårbedömda fall, ring anonymt och rådgör med socialtjänsten.
Då tecken tyder på misstanke om att någon far illa ska anmälan genast ske till
socialtjänsten.
Kyrkoherde xx är ytterst ansvarig, xx är närmaste chef/arbetsledare. Vid dessas
frånvaro är tf kyrkoherde och vik chef/arbetsledare ansvarig.
Kyrkoherden ansvarar för kontakten med familjen eller vårdnadshavare samt
informerar vb berörda i arbetslaget.

NÄR ska man anmäla?
Misstankar ska rapporteras omedelbart. En möjlighet till att rådgöra med chef
och kollegor finns, men det får inte innebära att ärendet förhalas.

VEM anmäler?
Kyrkoherden eller chef/arbetsledare för barn-ungdomsarbete. Den som uppmärksammat oron ska alltid vara beredd att lämna uppgifter och svara på
frågor.

HUR ska man anmäla?
Skriftligt och med stöd av eventuella minnesanteckningar. Muntlig anmälan
görs om i brådskande fall, men ska då i efterhand kompletteras med skriftlig
anmälan.

VART ska man anmäla?
Anmälan ska ske till kommunens socialtjänst. Om brott begåtts kan man även
anmäla till polis. Lämna ingen information till övriga om din anmälan, det gör
socialtjänsten.

Uppföljning
Kännedom om vad som händer efter anmälan för att kunna informera arbetslag och andra berörda.
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BILAGA 5 (6)

INVENTERING
						 Ja
1. Har ni god kontroll på hur många
anmälnngar/misstankar som förekommer i er verksamhet?
2. Finns det ett medvetet arbete med
policy och rutiner för anmälningar
till Socialnämnd?
3. Är det klarlagt vem som har ansvar
för anmälningar?
4. Har den personen fått tillräcklig
kunskap/utbildning om hur hona/han
ska agera?
5. Vet alla på arbetsplatsen hur de ska
agera vid misstanke?
6. Finns det rutiner för hur information
når berörda grupper i verksamheten?
7. Finns det rutiner för stödåtgärder för
den utsatte?
8. Finns det rutiner för stödåtgärder för
den anmälde?
9. Finns det rutiner för kontakt med
media?
10. Får nyanställda och ideella inom
barn- och ungdomsverksamhet
information om hur de ska agera vid
misstanke?
11. Får förtroendevalda tillräcklig
information?
12. Finns det en plan för information och
utbildning?
13. Är era rutiner och handlingsplaner
skriftliga för att underlätta arbetet
med dem?
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Nej

Arbete startat/påbörjats

BILAGA 6 (6)

FÖRBINDELSE OM TYSTNADSPLIKT FÖR
FRIVILLIG MEDARBETARE
I Svenska kyrkans verksamhet gäller enligt lag en offentlighetsprincip som innebär att var och
en i princip har rätt att ta del av uppgifter som finns i Svenska kyrkans handlingar.
Rätten att ta del av uppgifter är dock begränsad i vissa fall som närmare beskrivs i kyrkoordningens 54:e kapitel. I sådana fall gäller också, för dem som är anställda i Svenska kyrkan, en
motsvarande tystnadsplikt enligt kyrkans kollektivavtal. Tystnadsplikten tar över den yttrandefrihet som annars gäller för alla medborgare enligt svensk grundlag.
Detta innebär att om det finns ett förbud att röja en uppgift enligt kyrkoordningen får uppgiften inte lämnas ut, vare sig skriftligen genom att handlingen lämnas ut, eller muntligen. På så
sätt kan bl.a. känsliga uppgifter om enskilda personer skyddas.
Att frågor om offentlighet och tystnadsplikt hanteras korrekt och med omdöme i all verksamhet som Svenska kyrkan bedriver, är av avgörande betydelse för kyrkans trovärdighet. De
människor som deltar i församlingens verksamhet, eller på annat sätt kommer i kontakt med
församlingens medarbetare, oavsett om dessa är anställda eller medverkar ideellt, måste kunna
lita på att uppgifter om deras personliga förhållanden inte förs vidare.
Enligt 54 kap. 13 a § i kyrkoordningen är den som i kyrkans verksamhet får kännedom om
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd skyldig att genast anmäla detta till socialnämnden. Skyldigheten att anmäla missförhållanden rörande barn
ger en tydlig signal om hur kyrkan anser att de som deltar i verksamheten ska agera, samt hur
kyrkan ser på värdet av barns skydd. Anmälningsskyldigheten bryter därför tystnadsplikten
för frivilliga medarbetare.
Åtagande
Som frivillig medarbetare i X församling förbinder jag mig att följa kyrkoordningens bestämmelser om förbud att röja uppgifter och att iaktta tystnadsplikt för de uppgifter som enligt
förbuden inte får lämnas ut. Jag förbinder mig vidare att iaktta min anmälningsskyldighet om
jag i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Åtagandet gäller under den tid jag medverkar i församlingens
verksamhet men också när jag har slutat, för uppgifter som jag har fått del av i samband med
mitt deltagande i verksamheten.
Jag har informerats om de regler om offentlighet och tystnadsplikt
som gäller inom Svenska kyrkan.

Ort

Datum

Namn
Att ovanstående medarbetare har informerats om de regler om offentlighet och tystnadsplikt
som gäller inom Svenska kyrkan samt om vikten av tystnadsplikt i församlingens verksamhet
intygas härmed.
För X församling

Datum

Namn
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HÄR KAN DU LÄSA MER ...
Första hjälpen vid oro för ett barn
Det kan vara svårt att veta hur man ska göra om man känner sig orolig för ett
barn. Här finns samlade samlat råd och tips.
www.raddabarnen.se

Anmäla oro för barn. Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare
www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/

Detta borde alla veta om barnmisshandel
www.raddabarnen.se

Våga se, våga agera. Tecken på att barn och ungdomar far illa.
www.tidigatecken.nu

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp.
http://internwww.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/stod-vid-sexuella-overgrepp
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