
Samverkan förvaltningar 
Skolplikt 



Skolpliktsbevakning 

Skolpliktskontroll. Utbildningsförvaltningen kontrollerar regelbundet att folkbokförda barn som har 

skolplikt är inskrivna i en skola. Om en folkbokförd skolpliktig elev inte är inskriven i en skola skickar 

förvaltningen brev till vårdnadshavare med en anmodan att se till att eleven skrivs in i en skola. Om 

vårdnadshavarna inte kan lokaliseras och barnet efter påminnelse inte har en skolplacering, görs en anmälan 

till skatteverket och försäkringskassan. Alla åtgärder dokumenteras. 

Anvisning. Ärende avseende skolpliktig elev utan skolplacering överlämnas till Produktionsförvaltningen för 

mottagande i kommunal skolenhet. Skolan bedömer åtgärder, exempelvis om orosanmälan skall göras till 

Socialförvaltningen och har löpande kontakt med Utbildningsförvaltningen för information om frånvaro.  

Föreläggande vid ogiltig frånvaro. Om eleven inte uppfyller sin skolplikt och det visar sig bero på att 

vårdnadshavaren inte fullgjort sina skyldigheter, kan (FGN) nämnden fatta beslut om ett föreläggande (med 

eller utan vite) till vårdnadshavarna baserat på information från Utbildningsförvaltningen.



Att anmäla oro till socialtjänsten – anmälningsskyldighet 
(14:1c § SoL)

Anmälningsskyldigheten gäller personal i exempelvis hälso- och sjukvården, tandvården, 

förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården.

• anmälningsskyldiga ska enl. 14 kap. 1 § socialtjänstlagen genast anmäla till socialtjänsten om de 

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

• anmäl alltid oro även om familjen säger att de redan har kontakt med socialtjänsten

• anmälningsskyldig person kan inte vara anonym



Hur gör man en orosanmälan?

• vid oro för att ett barn far illa får socialtjänstens mottagningsgrupp gärna konsulteras – barnets

identitet får då inte avslöjas

• muntlig information bör snarast kompletteras med en skriftlig anmälan via kommunens e-tjänst

• socialtjänsten behöver få så mycket information som möjligt om den oro som finns 

avseende det aktuella barnet. När? Var? Hur? Hur ofta? På vilket sätt? Hur många gånger? Av/från 

vem? Senaste gången?  Varför görs anmälan just nu?

• på kommunens hemsida (www.osteraker.se) finns digital e-anmälan ”Oro för barn” som 

företrädesvist ska användas. 



Hur gör man en orosanmälan? - fortsättning

• vårdnadshavare och barn/ungdom bör informeras av förskolan/skolan om att en orosanmälan 

kommer att göra/har gjorts

• om förskolan/skolan får ny information kring barnet efter inlämnad oro – gör en ny digital 

orosanmälan alt. kontakta mottagningsgruppen

• anmälningsskyldig är även skyldig att lämna uppgifter till socialtjänsten som kan vara av 

betydelse för dess utredning av ett barns behov av skydd och stöd. (14 kap. 1 § tredje stycket SoL)



- Anmälningsskyldigheten är personlig -

skyldigheten att anmäla omfattar alla och en var som är anställda hos vissa myndigheter och 

de som är verksamma inom vissa yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter. 

innebär att den som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa har ett personligt ansvar 

för att anmälan görs.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet … genom handling eller underlåtenhet åsidosätter 

anmälningsskyldigheten kan riskera att göra sig skyldig till tjänstefel Brottsbalken (1962:700),  20 kap. 1 §



Vad händer med mottagen orosanmälan?

Direkt - skyddsbedömning

• bedömning av omedelbart skyddsbehov skall göras samma dag

Inom 14 dagar - förhandsbedömning

• vid behov tas kontakt med anmälare för klargörande samtal 

• under förhandsbedömning får kontakt enbart tas med vårdnadshavare och barn/ungdom

Beslut om att inleda utredning eller inte ska fattas inom 14 dagar



Socialnämndens ansvar

• varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver.

Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

- särskilt ansvar för barn och unga -

• socialtjänstlagen säger bland annat att Socialnämnden skall:

• ”verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden”

• ” i nära samarbete med hemmen se till att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver.”

• ”samverka med andra aktörer” (exempelvis förskola och skola)



Aktualiseringar

År Totalt Barnomsorg Skolan Polisen

2017 1603 8 265      440

2018 1663 22 281      365

2019       1882 34 359                            431

2020       2274 29 295                            474                               

2021       2118 10 191 267

2022(14/3) 336 3 46 76 per 31 mars

2017 tillhör gruppen ensamkommande barn en egen enhet. Från 2018 tillhör gruppen Enheten för stöd till barn och ungdom



Återkoppling till anmälare

• socialtjänsten får informera anmälningspliktig anmälare om utredning har inletts eller ej, 

alternativt om utredning redan pågår

• socialtjänsten ska på begäran lämna ut information om det med hänsyn till omständigheterna 

inte är direkt olämpligt. 

• privatpersoner och föreningar som inte är anmälningspliktiga får ingen återkoppling. 

Sekretess och samtycke!



Utredning och insats

Utredning

• fortsatta samtal med familj och barn/ungdom

• ytterligare kontakter kan tas vid behov (skola, Bup, m.fl.) 

• beslut om att bevilja insats eller inte fattas inom 4 månader

Under utredningstiden tar socialtjänsten ställning till om den unge har behov av skydd och/eller 

insatser

Insats

• familjebehandling / ungdomsbehandling

• familjebehandling i skolsamverkan

• placering i jour- eller familjehem alt. HVB

• kontaktperson / kontaktfamilj

• social insatsgrupp (SIG)



Vid 15 års ålder blir barn egen part – rätt att föra sin egen talan

• ett barn över 15 år kan på egen hand ansöka om insats 

• är barnet under 15 år kan öppna insatser beviljas endast i de fall 
vårdnadshavare samtycker till insatsen



Familjerätt

• arbetar på uppdrag av tingsrätten med att utföra utredningar /snabbupplysningar gällande vårdnad, 

boende och umgänge

• ger allmän o generell rådgivning kring frågor som rör vårdnad, boende och umgänge

• håller i samarbetssamtal

• From. 1 mars 2022 införs krav på att förälder ska ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en 

tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Tid för samtal bokas via Servicecenter

• inom ramen för utredning kan konsultationsdokument begäras in


