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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Information om orosanmälan till social-
tjänsten 

Vi som jobbar i skolan har anmälningsplikt 

Om vi som arbetar i skolan blir oroliga för att ett barn far illa, eller riskerar att fara illa, 
är vi enligt lag skyldiga att göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten. 

Socialtjänsten ska se till att du som vårdnadshavare och ditt barn får det stöd och den 

hjälp ni behöver. Skolpersonalen måste uppmärksamma socialtjänsten på att er familj 
kan behöva stöd och hjälp, och vi ska alltid utgå från barnets bästa. 

Vad händer vid en orosanmälan? 

Inom 24 timmar ska socialtjänsten göra en bedömning för att se om barnet behöver 

omedelbart skydd. Om det finns misstanke om att barnet är utsatt för våld eller lever 

med våld i sin familj, inleds en utredning direkt. 

Det är vanligt att socialtjänsten gör en förhandsbedömning där de pratar med familjen. 

I förhandsbedömningen kan socialtjänsten bjuda in till ett s.k. anmälningsmöte. Efter 

det börjar en utredning, men bara om misstanken finns kvar att barnet far illa eller att 

familjen behöver stöd. Det är socialtjänsten som avgör om en utredning ska inledas 

eller inte.  

Vad händer om det blir en utredning? 

Om en utredning inleds har socialtjänsten fortsatt kontakt med er som familj. De kan 

också kontakta andra, till exempel barnavårdscentralen, förskolan och skolan för att få 

en helhetsbild av barnets och familjens livssituation. Då är vi skyldiga att lämna ut 

uppgifter och sekretessen gäller inte.  

En utredning ska ta högst fyra månader. Socialtjänsten kommer fram till vilken hjälp 

och stöd barnet och familjen kan behöva, eller om barnet behöver skydd. 

Om du som vårdnadshavare ger din tillåtelse kan skolan få veta vad resultatet av 
utredningen blev.  
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