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Ska vi ringa  
polisen?
Lathund för orosanmälan till socialtjänsten 
och för att kontakta polisen 



Är du osäker på om anmälan ska göras?   
Ring och rådgör med socialtjänstens mottagningsenhet i Uppsala kommun, telefon 018-727 52 30. 

Misstänker du att ett barn far illa?  
Det kan till exempel handla om barn och ungdomar under 18 år som utsätts för psykisk eller 
fysisk försummelse i hemmet eller familjer där de förekommer allvarliga relationsproblem mellan 
barnet och övriga familjen.  

Är du tjänsteperson?  
Då är du skyldig att genast anmäla till socialtjänsten. 

Orosanmälan

Lathund för orosanmälan 
till socialtjänsten

Du gör i regel en anmälan till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om barnet är placerat 
utanför sitt hem är det den kommun som placerat barnet som du ska göra anmälan till. Om du inte 
vet vilken kommun barnet bor i kan socialtjänsten, i kommunen som barnet vistas i, guida dig rätt.

Så gör du en anmälan 

Du kan göra en skriftlig anmälan 
till mottagningsenheten för barn och 

unga, se bilaga 2 eller  Klicka här för att fylla i 
en blankett. Anmälan skickas till;  
UAKIFOmottagningsenheten@uppsala.se 

Utanför kontorstid kan du göra en 
orosanmälan till socialjouren telefon 

018–15 00 00.
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4 Det här ska anmälan innehålla  
Anmälan ska tydligt innehålla vem anmälan gäller, vem som anmäler och konkreta uppgifter om 
vad som föranleder en anmälan. Framförallt om det inte gäller brottslig handling utan annan oro.
Har skolan anmält en brottslig handling till polisen anmäler polisen till socialtjänsten. Skolan måste 
också anmäla till socialtjänsten. 

https://www.uppsala.se/contentassets/a45f6b42e6914cc1a3f5fe0eca01b33b/anmalan-till-socialtjansten-vid-misstanke-eller-kannedom-om-att-barn-eller-ungdomar-far_6344.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/a45f6b42e6914cc1a3f5fe0eca01b33b/anmalan-till-socialtjansten-vid-misstanke-eller-kannedom-om-att-barn-eller-ungdomar-far_6344.pdf
mailto:UAKIFOmottagningsenheten@uppsala.se
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/socialjouren-hjalper-dig-kvallar-och-helger/


Det här händer efter anmälan 
Du kan normalt få information om att din anmälan har tagits emot och av vem. Socialtjänsten får 
informera anmälningsskyldiga som har gjort en anmälan om att utredning har inletts, inte har 
inletts eller redan pågår. En förutsättning för att lämna ut sådan information till anmälaren är att 
socialtjänsten inte bedömer att det är olämpligt.

Anmälningsmöte 
Socialnämnden bör erbjuda barnet, den unge, vårdnadshavaren och den som har gjort en 
 anmälan ett möte, om det är lämpligt med hänsyn till barnets bästa. Ett sådant möte ska enligt 
lag genomföras inom fjorton dagar.

Skyldighet att lämna uppgifter 
Du som är anmälningsskyldig enligt ovan är också skyldig att lämna uppgifter som kan vara  
av betydelse för socialtjänstens utredning av ett barns behov av skydd och stöd.

Samtyckesblankett för informationsutbyte  
Av socialtjänstlagen framgår att en utredning ska genomföras skyndsamt och får fortgå som längst 
fyra månader. Skolan informeras om eventuella beslut/insatser under förutsättning att vårdnads-
havaren, genom att underteckna en samtyckesblankett, lämnat sitt godkännande till detta.  
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Enhet Telefon Verksamhet E post

Ungdomscentrum 018-727 15 50
Hemsida Ungdomscentrum

Öppenvård med spe-
cialistkunskap inom 
missbruk och beroende

helena.nyberg@uppsala.se

Ungdomsjouren 072-593 63 98
Uppsala ungdomsjour

Uppsökande arbete och 
samverkan skola, polis 
och fritid.

Hilde.wiberg@uppsala.se

Familjeenheten
Ling

018-727 76 00
Familjeenheten Ling

Råd & stöd för familjer birgitta.wikner@uppsala.se
   

Familjeenheten
Gottsunda

018-727 61 70
Familjeenheten Gottsunda

Råd och stöd för familjer stefan.enekvist@uppsala.se

Familjeenheten 
Sävja

018-727 82 00
Familjeenheten Sävja

Råd och stöd för familjer stefan.enekvist@uppsala.se

Här finns också råd och stöd att få

http://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/ungdomscentrum/
https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/uppsalaungdomsjour/
https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/familjeenheterna/kontakta-familjeenheterna/Ling/
https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/familjeenheterna/kontakta-familjeenheterna/Gottsunda-familjeenhet/
https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/familjeenheterna/kontakta-familjeenheterna/savja-familjeenhet/


Vad ska anmälas?   
Det går inte att ange vad som ska anmälas till polisen och vad som inte ska anmälas. Det bedöms 
vid varje enskild händelse. Gränsen för straffmyndighet är fyllda 15 år vid brottstillfället. Barn 
under 15 år är endast i undantagsfall föremål för polisutredning. 

Vem anmäler?   
Om en elev gör ett brott gör rektor alt bitr rektor på skolan en anmälan till polisen. Om dessa inte 
finns tillgängliga vid pågående brott och polis tillkallas via 112, skall personal som sett brottet 
betraktas som vittne.

• Om elev begått brott ska rektor alternativt biträdande rektor göra en anmälan.
För fritid gäller fritidsgårdens/fritidsklubbens enhetschef.

• Om brott begåtts av andra än elever och personal ska rektor alternativt biträdande rektor
göra en anmälan.

OBS! Polisens anmälan till socialtjänsten ersätter inte skolans skyldighet att göra anmälan 
till socialtjänsten.

Lathund för att  
kontakta polisen
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3 Så här gör du en anmälan  
En anmälan skall helst göras samma dag som brottet kommer till skolans kännedom. Om brott 
begåtts och gärningspersonen är okänd ska du ange gärningspersonen som ”okänd” i polis-
anmälan. Ett underlag för polisanmälan görs med blanketten Polisanmälan-Brott på Skola, 
se bilaga 1. Arbetar du på en skola som har samarbete med polis genom SSPF, kontakta gärna 
vederbörande polis via mail för rådgivning.

Alternativ 1: Ärenden av brådskande karaktär 
dvs pågående brott, ska alltid göras via 112.

Alternativ 2: Ring 114 14.

Alternativ 3: Polisens hemsida: polisen.se 
där endast vissa brott kan anmälas som tex 
stölder och inbrott.

Alternativ 4: Skicka blanketten Polis anmälan-
Brott på Skola till polisen via mail 11414.
uppsala@polisen.se



Det här ska en anmälan om brott innehålla  
Kort redogörelse utan att ta ställning till det inträffade. Skolan ska inte utreda händelsen i polisiär 
mening. Skolan ska dokumentera skador.

Samarbete 
Det är alltid bra att diskutera med andra inom skolan/andra skolledare eller ledningen för respek-
tive verksamhetsområde om det råder osäkerhet om hur man som ansvarig personal bör agera. 
Grunden för ett gott omhändertagande av alla inblandade när det uppstår besvärliga situationer 
som kriminalitet ofta vållar, är att arbeta målmedvetet för ett gott samarbetsklimat. 

Skolans stöd efter brott  
Skolan har ett särskilt ansvar att fortsätta det elevvårdande arbetet med de inblandade parterna, 
och att förhålla sig professionellt och neutralt så att de inblandade ska kunna fortsätta sin skol-
gång på bästa sätt, eftersom:  

• offer och gärningsperson kanske är kvar i samma skola eller klass
• det finns ett behov att bearbeta brottets konsekvenser
• det finns en konflikt mellan offer och förövare – den fanns kanske tidigare eller uppstod på

grund av händelsen 
• andra i skolan har blivit påverkade av händelsen – exempelvis lärare, kamrater och

vårdnadshavare.
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