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Abstract 

 

Polisen är en instans som ofta kommer i kontakt med barn i ett akut skede där 

missförhållanden som annars ofta inte syns, framstår tydligt. Barn som far illa är en 

fråga som allmänt väcker starka känslor och det är en fråga som är viktig att 

uppmärksamma. Den här rapporten ger svar på vad socialtjänsten i Umeå och Luleå 

tycker polisen håller för kvalité på anmälningarna enligt SoL 14:1, vad som händer 

med en dåligt skriven anmälan samt hur anmälningsbenägenheten ser ut hos polisen.  

I den här rapporten har vi intervjuat Anders Wallenberg på socialtjänsten i Umeå, 

Carina Lindblom på socialtjänsten i Luleå och sex anonyma poliser, tre från vardera 

orter. Den här rapporten har kommit fram till att det skiljer mycket på socialtjänstens 

uppfattning i Umeå och Luleå om hur polisen sköter sin anmälningsskyldighet. Anders 

Wallenberg på socialtjänsten i Umeå är mycket nöjd med polisens anmälningar i det 

stora hela och en bidragande orsak till det enligt honom kan vara att de arbetar på 

samma arbetsplats. Carina Lindblom på socialtjänsten i Luleå är av en helt annan 

uppfattning när det gäller kvalitén på polisens anmälningar då det gäller barn i riskzon. 

Carina berättar att anmälningarna är mycket korta och har ett väldigt tunt innehåll. 

Poliserna som vi pratat med från de två berörda orterna hade också skilda 

uppfattningar. Vi anser att systemet som Umeå använder sig av där polisen och 

socialjouren delar arbetsplats är mycket effektivt om man vill höja kvalitén på 

samverkan och kvalitén på anmälningarna. Vi anser att polisen och socialtjänsten i 

Luleå borde strukturera upp ett bättre samarbete, som det har gjorts i Umeå och 

lösningen på problemet kan vara så enkelt som att flytta in i samma lokaler, börja prata 

med varandra och därigenom få bättre förståelse för varandras verksamheter. 
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1        Inledning  

 

På vår utbildning har vi under ett moment utbildats i hur viktigt det är att polis och 

socialtjänst samverkar när polis upptäcker att barn far illa för att socialtjänsten ska 

kunna sätta in insatser som hjälper den unge.  

Polisen är skyldig att anmäla när de upptäcker barns missförhållanden och vi anser 

att det är en minst lika viktig arbetsuppgift som polisens övriga verksamhet.  

 

1.1     Bakgrund 

 

Polisen är en instans som ofta kommer i kontakt med barn i ett akut skede där 

missförhållanden som annars ofta inte syns, framstår tydligt.    

Barn som far illa är en fråga som allmänt väcker starka känslor och det är en fråga 

som är viktig att uppmärksamma. 

Rädda barnen uppskattar att vart tionde barn i Sverige någon gång har bevittnat eller 

hört en förälder blivit slagen i hemmet
1
. Enligt BRÅ gjordes det år 2008 

sammanlagt 17193 anmälningar gällande misshandel och grov misshandel mot barn 

i åldrarna 0-17 år
2
.  

Enligt Anders Wallenberg på socialtjänsten i Umeå kom det år 2008 in totalt 1696 

anmälningar till socialtjänsten i centrala Umeå som är att anse som anmälningar 

enligt SoL 14:1, där barn befaras fara illa och av dessa leder ungefär 40 procent till 

utredning
3
. 

Enligt Carina Lindblom på socialtjänsten i Luleå kom det år 2008 in totalt 1035 

anmälningar till socialtjänsten i Luleå som är att anse som anmälningar enligt Sol 

14:1 och av dessa leder ungefär 35 procent till utredning
4
. 

                                                 
1
 Rädda barnen, 2009-11-08, kl. 18.15 

http://www.rb.se/vartarbete/isverige/valdochsexuellaovergrepp/barnsombevittnar/Pages/default.aspx 
2
Brottsförebyggande rådet, 2009-10-30, kl. 16.30 

http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=486&statsType=100&stat

sCounty=La&Year=2008&type=1 
3
 Wallenberg, Anders, socialsekreterare Umeå, intervju 2009-10-30. 

4
 Lindblom, Carina, gruppledare barn och ungdomssektionen, socialtjänsten Luleå, intervju, 2009-11-

18. 
 

http://www.rb.se/vartarbete/isverige/valdochsexuellaovergrepp/barnsombevittnar/Pages/default.aspx
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=486&statsType=100&statsCounty=La&Year=2008&type=1
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=486&statsType=100&statsCounty=La&Year=2008&type=1
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1.2     Syfte 

 

Syftet med den här rapporten är att få svar på om socialtjänsten tycker polisen håller 

en jämn nivå med god kvalité på anmälningarna enligt SoL 14:1 eller om de måste 

bli bättre och om det varierar mellan olika kommuner. Rapporten ska även besvara 

vilka åtgärder som vidtas när socialtjänsten får in en dåligt skriven anmälan från 

polisen och ge en bild av hur anmälningsbenägenheten ser ut hos polisen när det 

gäller barn som far illa.  

 

 1.3    Frågeställningar 

De frågeställningar som denna rapport ska försöka ge svar på är: 

1. Är det jämn och god kvalité på anmälningarna socialtjänsten får in från polisen? 

2. Vad gör socialtjänsten när de får in en dåligt skriven anmälan från polisen? 

3. Hur ser anmälningsbenägenheten ut hos polisen när det gäller SoL 14:1?   

 

1.4     Avgränsningar 

 

Den här rapporten är avgränsad till att enbart jämföra två jämnstora kommuner, 

Umeå och Luleå samt att fokusera på det polisiära arbetet. 

Andra avgränsningar i rapporten är att det kommer vara ett begränsat antal 

intervjuer med olika poliser. 

 

 

 

 

 

 

1.5    Tillvägagångssätt 
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Rapporten bygger på intervjuer med socialtjänsten i Umeå och Luleå samt intervjuer 

med sex anonyma poliser, tre från Umeå och tre från Luleå. Poliserna vi intervjuat 

har arbetat mellan två och tolv år i yttre tjänst. 

Intervjun med socialsekreteraren Anders Wallenberg genomfördes på socialtjänstens 

kontor i Umeå och intervjun tog ungefär 45 min. Intervjun med Carina Lindblom 

som är gruppledare på barn och ungdomssektionen på socialtjänsten i Luleå 

genomfördes på telefon och tog ungefär 30 min.  

Intervjuerna vi genomfört med poliserna är samtliga telefonintervjuer och tiden 

varierade mellan 15 och 25 min per intervju. 

 

2        Lagtext 

 

I det här kapitlet kommer vi presentera lagstiftning som är aktuell för den här 

rapporten, såväl lagstiftning som rör socialtjänsten som lagstiftning som rör polisen. 

 

Socialtjänstlag  

 

I SoL 1 kap 2 §, står det att ”när åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad 

hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år”. 

 

Enligt SoL 5 kap 1 §, ”Socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer 

upp under trygga och goda förhållanden, 

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en 

gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har 

visat tecken till en ogynnsam utveckling, 

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel 

samt dopningsmedel, 

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att 

utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till 



Rapport nr. 562 

 4 

2009-11-18 

den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 

som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller 

adoption har avgjorts, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp 

som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört”. 

 

I SoL 5 kap 1 a §, står det att ”socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa 

eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra 

som berörs. Ifråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer 

av 15 kap. denna lag och av offentlighets- och sekretesslagen. Nämnden ska aktivt 

verka för att samverkan kommer till stånd”.  

 

I SoL 5 kap 11 § 2 st. står det att ”socialnämnden skall särskilt beakta att barn som 

bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott 

och kan vara i behov av stöd och hjälp”.  

 

I SoL 11 kap 1 §, står det att ”Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning 

av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom 

och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid 

utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett 

betryggande sätt”. 

 

I SoL 14 kap 1 § st. 2, Står det att ”Myndigheter vars verksamhet berör barn och 

ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast 

anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan 

innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även 

dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller 

också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm#K15
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berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom 

hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område”. 

 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

I LVU 1 §, Står det att ”insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall göras 

i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt 

bestämmelserna i socialtjänstlagen. Insatserna skall präglas av respekt för den unges 

människovärde och integritet. 

Den som är under 18 år skall dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de 

situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att behövlig vård inte 

kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom 

eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv. 

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om 

sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är 

lämpligare än någon annan vård och det kan antas att behövlig vård inte kan ges 

med den unges samtycke. 

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§. 

Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. 

Den unge skall få relevant information och hans eller hennes inställning skall så 

långt möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till den unges vilja med beaktande av hans 

eller hennes ålder och mognad”.  

 

I LVU 6 §, står det att ”socialnämnden får besluta att den som är under 20 år 

omedelbart skall omhändertas, om  

1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och 

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges 

hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras 

eller vidare åtgärder hindras. 

http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/19900052.htm#P2
http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/19900052.htm#P3
http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/19900052.htm#P3
http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/19900052.htm#P22
http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/19900052.htm#P24
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Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens 

ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om 

omhändertagande. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten besluta att 

den unge omedelbart skall omhändertas”. 

 

Polislag  

 

I PL 3 § står det att ”polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete 

skall också äga rum med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet 

berör polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid polisen att fortlöpande 

samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om 

förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. 

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva 

nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. 

Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete”.  

 

I PL 12 § står det att ”om någon anträffas som kan antas vara under arton år, under 

förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans 

hälsa eller utveckling, får han tas om hand av en polisman för att genom dennes 

försorg skyndsamt överlämnas till sina föräldrar eller någon annan vårdnadshavare 

eller till socialnämnden”.
5
  

 

 

                                                 
5
 Sveriges Lagar, 2009. 

http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/20010453.htm#K14P1
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3        Resultat 

 

I det här kapitlet kommer det redovisas vad som framkommit under intervjuer med 

socialtjänsterna i Umeå och Luleå samt vad som framkommit under intervjuer med 

polisen i Umeå och Luleå. 

En stor skillnad mellan orterna är att polisen och socialtjänsten i Umeå arbetar i 

samma byggnad medan dem inte gör det i Luleå. 

Intervjuerna är mycket intressanta och finns att läsa i sin helhet i bilagorna. 

 

3.1    Utdrag från Intervjun med Anders Wallenberg på   

Socialtjänsten i Umeå         

 

Anders Wallenbergs uppfattning är att polisens anmälningsbenägenhet är bra och 

han tycker att kvalitén på polisens anmälningar generellt är ganska bra.   

Han säger att om man jämför kvalitén på polisens anmälningar för tio år sedan med 

idag så är det en otroligt stor skillnad, idag är polisen bättre på att se 

barnperspektivet och socialtjänsten får in fler anmälningar som beskriver barnets 

situation och familjeförhållanden.  

I Umeå jobbar socialjouren på polisstationen och han tror att det kan ha bidragit till 

viss del att samverkan mellan polis och socialtjänst blivit bättre. 

Anders säger att om de får in en anmälan som är skriven på ett dåligt sätt, där det 

t.ex. inte framgår hur barnets situation är eller att det saknas andra uppgifter i 

anmälan så försöker de oftast komma i kontakt med polismannen som skrivit 

anmälan så de kan få uppgifterna kompletterade.
6
 

 

 

                                                 
6
 Wallenberg, Anders, socialsekreterare Umeå, intervju 2009-10-30. 
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3.2      Utdrag från Intervjun med Carina Lindblom på Socialtjänsten i  

           Luleå 

 

Carina Lindblom berättar att de anmälningarna som polisen skriver som ”Barn i 

riskzon” anmälningar, alltså inte vanliga rapporter LOB; snatteri, och så vidare, så 

kan man generellt säga att de är mycket dålig kvalitet tyvärr. De är nästan alltid 

mycket korta och väldigt tunt innehåll. Det är allvarligt och mycket olyckligt då 

väldigt mycket värdefull kunskap om familjen och barnet går förlorad när poliserna 

inte rapporterar det som är viktigt för att bedöma barnets/ungdomens situation. I de 

fall, som tyvärr hör till undantagen, där poliserna skriver fylliga anmälningar så ser 

vi hur mycket som poliserna egentligen sett på plats och som är värdefull kunskap 

för socialtjänsten. 

Carina berättar att när de får in en dåligt skriven anmälan till socialtjänsten i Luleå 

söker de ofta poliserna som varit på plats för att få mer uppgifter till anmälan.  

För socialtjänstens del är det ofta inte lätt att få tag på dessa poliser då polisen 

arbetar på olika tider på dygnet och kan vara svåra att nå. Ibland händer det att vi 

inte når den aktuella polisen inom den tid vi har på oss att göra en bedömning efter 

en anmälan, vilket är ca 14 dagar efter att anmälan kommit in.  

Denna tidsgräns är inte lagstadgad men det är en riktlinje än så länge och det ligger 

ett förslag på att det ska lagstadgas. 

Generellt kan man säga att en dåligt skriven anmälan inte hjälper barnet/ungdomen 

som är syftet med anmälan.
7
 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Lindblom, Carina, gruppledare barn och ungdomssektionen, socialtjänsten Luleå, intervju, 2009-11-

18. 
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3.3     Sammanställning av intervjuer med polisen 

 

Fyra av sex poliser varav tre från Umeå som vi intervjuat anser att de alltid anmäler 

till socialtjänsten när de anser att det är befogat. De andra två svarade att de oftast 

gör det.   

Anledningen till att de inte alltid anmält är att det har hänt att de känt sig osäkra i 

några situationer på om en anmälan ska upprättas och har därför avstått. En vidare 

förklaring på varför de inte upprättat anmälan till socialtjänsten är att de känt att de 

haft lite för tunt på fötterna för att anmäla något.  

Den ena polisen från Luleå tillade också att de ofta kan lösa situationer på plats, 

utan att en anmälan upprättas. 

Polismännen påpekar att bedömningen när en anmälan ska upprättas ligger på varje 

enskild polisman. 

På fråga om de anser att sina kollegor anmäler enligt SoL 14:1 så var den samlade 

bedömningen att så var fallet. En polisman från Umeå svarade dock att han ansåg att 

anmälningsbenägenheten varierade beroende på intresset i frågan och att han ibland 

som yttre befäl fick ge uppdrag till vissa kollegor att upprätta anmälningar till 

socialtjänsten som de annars inte skulle göra.  

På frågan om det bör skrivas mer anmälningar till socialtjänsten svarade tre av 

polismännen ja, varav två från Luleå. 

En polis från Umeå svarade att han ansåg att det skrivs för lite SoL 14:1 

anmälningar på barn över 15 år, varför vet han inte. En annan polisman från Luleå 

svarar att många gör det bra, men att fler poliser borde vara mer engagerad i frågan 

och anmäla även om de bara har en misstanke, socialtjänsten kan inte agera om de 

inget vet. Den tredje från Luleå svarade att det fungerar bra men att allt kan bli 

bättre.  

På frågan om polismännen kände sig säker på att skriva SoL 14:1 anmälan och 

kände sig trygg med vad som bör tas med på blanketten var det olika uppfattningar.  

Två poliser från Umeå svarade att det inte var något problem, en polis från Luleå 

kände sig ganska säker. 
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Två poliser från respektive orter svarade att de inte var säker på vad som skulle 

finnas med på blanketten eller vilken exakt information socialtjänsten ville ha. Den 

tredje från Luleå svarade att han aldrig använder blanketten som finns utan skriver 

ett PM när det behövs.  

Samtliga poliser uppger att det inte ges någon speciell utbildning på myndigheterna 

hur blanketten till socialtjänsten ska skrivas, därför kan det givetvis variera från 

kollega till kollega på hur trygg man är på att skriva den samt benägenheten att 

anmäla. Det varierar även hur man ser på utbildningsbehovet av att skriva SoL 14:1 

anmälningar, fyra av sex, varav tre från Umeå anser att det inte finns något 

utbildningsbehov avseende detta medan två andra säger att de är osäkra på hur det 

ska skrivas.  

Samtliga poliser uppger att de tror att deras anmälningar har stor betydelse för 

socialtjänstens utredningar men att de egentligen inte vet eftersom de inte får någon 

återkoppling på anmälningarna från socialtjänsten.  

Alla poliser vi intervjuat uppger att de aldrig fått någon feedback av socialtjänsten 

på om deras anmälningar är bra eller dåligt skrivna. Flera poliser anser att det vore 

bra om man fick veta om man missat att ta med något viktigt så att en utredning från 

socialtjänstens sida inte inleds p.g.a. en polisman inte fått med all information 

socialtjänsten behöver.    

 

3.4    Resultatsammanfattning  

 

Den här rapporten har kommit fram till att det skiljer mycket på socialtjänstens 

uppfattning i Umeå och Luleå om hur polisen sköter sin anmälningsskyldighet.  

Anders Wallenberg på socialtjänsten i Umeå är mycket nöjd med polisens 

anmälningar i det stora hela och en bidragande orsak till det enligt honom kan vara 

att de arbetar på samma arbetsplats.
8
 

                                                 
8
Wallenberg, Anders, socialsekreterare Umeå, intervju 2009-10-30.  
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Carina Lindblom på socialtjänsten i Luleå är av en helt annan uppfattning när det 

gäller kvalitén på polisens anmälningar då det gäller barn i riskzon. Carina berättar 

att anmälningarna är mycket korta och har ett väldigt tunt innehåll. Mycket värdefull 

kunskap om familjen och barnet går förlorad när poliserna inte rapporterar det som 

är viktigt för att bedöma barnets/ungdomens situation. Det är endast i undantagsfall 

som de får in en anmälning som socialtjänsten i Luleå anser vara av god kvalité, 

vilket Carina ser som ett mycket allvarligt problem. En dåligt skriven anmälan 

innebär generellt sett att barnet inte blir hjälpt. 
9
  

Anders tycker inte att det är något större problem att få tag på en viss polis om en 

anmälan behöver kompletteras.  

Även här är Carina av en annan uppfattning då hon framhäver hur svårt det är att få 

tag på polisen i Luleå då något behöver kompletteras.  

Frågan vi ställde om anmälningsbenägenheten hos polisen, enligt SoL 14:1, gav 

samma utslag som övriga frågor. I Umeå ansåg de att anmälningsbenägenheten var 

bra och i Luleå betydligt sämre.  

Poliserna som vi pratat med från de två berörda orterna hade också skilda 

uppfattningar. 

Fyra av sex poliser anmälde alltid när de ansåg det vara befogat. Det var endast två 

av sex poliser som kände sig helt trygg med att skriva anmälan enligt SoL 14:1 och 

vad som skulle finnas med på blanketten och en av de intervjuade poliserna mycket 

sällan använt sig av den befintliga blanketten utan skickade med ett PM när han 

ansåg det nödvändigt.  

Tre av poliserna ansåg att det borde skrivas mer anmälningar till socialtjänsten än 

vad det för tillfället görs.  

Poliserna vi intervjuat uppgav att de aldrig fått någon feedback av socialtjänsten på 

om deras anmälningar är bra eller dåligt skrivna. Flera poliser anser att det vore bra 

om man fick veta om man missat att ta med något viktigt så att en utredning från 
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socialtjänstens sida inte inleds p.g.a. att en polisman inte fått med all den 

information som socialtjänsten behöver.  

    

4        Diskussion 

 

Det framgår tydligt att socialtjänstens åsikter i Umeå och Luleå går isär, vad gäller 

kvalitén på polisens arbete med barn i riskzon. Av intervjuerna som genomförts med 

poliserna framgår det även där att alla poliser inte anmäler när de borde. En 

anledning till att det inte sköts på rätt sätt är att kompetensen varierar mellan olika 

poliser vad gäller det här området.  

Socialtjänstens och polisens samarbete skiljer sig också mellan orterna. I Umeå har 

de ett närmare samarbete, där socialjour och polis sitter på samma ställe, vilket 

innebär att det finns möjlighet att diskutera med varandra ”öga mot öga” och 

rimligtvis är det också en förklaring varför det är lättare att få tag i en viss polis om 

något måste kompletteras.  

Möjligheten finns även för polis att på ett enklare och mer naturligt sätt prata med 

någon man kanske lärt känna på socialjouren, om vad som är viktigt att ta med och 

få tips och råd om vad man inte ska glömma i anmälningarna. Möjligheterna till att 

samverka på ett snabbt, personligt och professionellt sätt blir betydligt större om 

polis och socialtjänst snabbt kan söka upp och prata med varandra som det ser ut i 

Umeå. 
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4.1 Slutsatser och förslag 

 

Carina Lindbloms tycker att det är dålig kvalité på anmälningarna som 

socialtjänsten får in från polisen i Luleå, där det gäller barn i riskzon.
10

 

Om uppgifterna stämmer så tycker vi att det är ett allvarligt problem. 

Av det som framgår i den här rapporten så har socialtjänsten och polisen i Umeå ett 

bättre samarbete och kvalitén på anmälningarna verkar vara högre. 

Vi anser att systemet som Umeå använder sig av där polisen och socialjouren delar 

arbetsplats är mycket effektivt om man vill höja kvalitén på samverkan och kvalitén 

på anmälningarna. 

Vi har inte hittat något som tyder på att polisen i Umeå har fått någon 

extrautbildning på att skriva anmälningar enligt SoL 14:1 som inte Luleå har fått, 

utan det som skiljer orterna åt är det strukturella arbetsmönstret där polisen och 

socialtjänsten i Umeå sitter på samma ställe.   

Vi anser att polisen och socialtjänsten i Luleå borde strukturera upp ett bättre 

samarbete, som det har gjorts i Umeå och lösningen på problemet kan vara så enkelt 

som att flytta in i samma lokaler, börja prata med varandra och därigenom få bättre 

förståelse för varandras verksamheter. 

Andra lösningar på problemet kan givetvis vara någon form av kompetenshöjande 

utbildning vad gäller att skriva dessa anmälningar eller att de ska granskas och 

godkänns innan de skickas till socialtjänsten precis som polisens vanliga 

brottsanmälningar.  

Vi som skriver den här rapporten anser att den optimala lösningen vore om polis och 

socialjour i Luleå kunde ta efter den enkla strukturella lösningen som Umeå gjort 

och flytta in i samma lokaler och börjar arbeta med problemen som finns 
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tillsammans, istället för att fortsätta promenera i samma fotspår som uppenbarligen 

inte leder någonstans.   

Det verkar som att systemet som används i Luleå inte fungerar vad gäller samarbete 

med socialtjänst, vilket i sin tur innebär att många barn som far illa och borde få 

hjälp, helt krasst inte får det p.g.a. bristande kompetens och dålig samverkan mellan 

polis och socialtjänst.  
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Bilaga 1 

 

Intervju med socialtjänsten i Umeå 

 

Enligt Anders Wallenberg på socialtjänsten i Umeå är det först år 2008 som det 

finns bra uppgifter på hur många anmälningar som kommit in från polisen, där det 

befaras att barn far illa.  

År 2008 kom det in totalt 1696 anmälningar till socialtjänsten i centrala Umeå som 

är att anse som anmälningar enligt SoL 14:1, där barn befaras fara illa. Av dem var 

ungefär 20 procent återkommande personer och polisen svarade för 60 procent av 

samtliga anmälningar. Av alla ärenden som kom in till socialtjänsten 2008 gällde 36 

procent barn under 13 år och den totala könsfördelningen är 56 procent pojkar och 

44 procent flickor.   

Värt att tillägga är att socialtjänsten behandlar alla inkomna ärenden från polis som 

har med barn att göra som en anmälan enligt SoL 14:1, alltså räknas t.ex. snatteri 

och LOB in i statistiken. 

Av alla anmälningar som kommer in från polis är det ungefär 10 procent som 

uttrycker konkret oro för barn. 

Socialtjänsten i Umeå träffar alla som blivit föremål för en anmälan enligt SoL 14:1 

och efter det utreds ungefär 40 procent. 

Många anmälningar som kommer in från polisen känner socialtjänsten redan till och 

då pågår det ofta redan en utredning. Socialtjänsten startar i dessa fall inte en ny 

utredning utan anmälan blir en komplettering i den pågående utredningen. 

Av de anmälningar som kommer från polisen där det finns konkret oro för barn och 

socialtjänsten inte känner till personen sen tidigare leder ungefär 75 procent till 

vidare utredning. 

Anders menar på att man ska vara uppmärksam på att det finns flera olika sätt att 

titta på statistiken. 
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Från januari 2009 fram till 31 oktober har det kommit in 1399 anmälningar till 

socialtjänsten i Umeå, alltså kan man dra slutsatsen att det kommer vara ungefär 

samma slutresultat som 2008.  

Även 2009 kommer 60 procent av anmälningarna från polisen, 35 procent gäller 

barn under 13 år, könsfördelningen är 55 procent pojkar och 45 procent flickor.  

Anders uppfattning är att polisens anmälningsbenägenhet är bra och han tycker att 

kvalitén på polisens anmälningar generellt är ganska bra.   

Anders säger att om man jämför kvalitén på polisens anmälningar för tio år sedan 

med idag så är det en otroligt stor skillnad, idag är polisen bättre på att se 

barnperspektivet och socialtjänsten får in fler anmälningar som beskriver barnets 

situation och familjeförhållanden.  

I Umeå jobbar socialjouren på polisstationen och Anders tror att det kan ha bidragit 

till viss del att samverkan mellan polis och socialtjänst blivit bättre. 

Anders säger att det är mycket viktigt att polisen anmäler enligt SoL 14:1 när barn 

far illa, det är ofta polisen som kommer i kontakt med barnen i det akuta skedet och 

när de anmäler får socialtjänsten en ingång som de annars inte fått.  

Anders säger att om de får in en anmälan som är skriven på ett dåligt sätt, där det 

t.ex. inte framgår hur barnets situation är eller att det saknas andra uppgifter i 

anmälan så försöker de oftast komma i kontakt med polismannen som skrivit 

anmälan så de kan få uppgifterna kompletterade. 

Tips på vad som ska finnas med i en bra skriven anmälan är vad som skett i den 

akuta situationen när polisen kommit till platsen, hur miljön ser ut som barnet vistas 

i, hur relationen verkar vara mellan föräldrarna och hur relationen verkar vara 

mellan barnet och föräldrarna. Det är även viktigt att man får med om det bara är 

ena föräldern som tar ansvar för barnet eller om ingen av dem gör det. Det är även 

viktigt att det framgår vad som är fakta och vad som är polismannens bedömning.  

Efter att polismannen redogjort för de faktiska omständigheterna är det bra om han 

även skriver hur han bedömer barnets situation.  
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Bilaga 2 

 

Intervju med socialtjänsten i Luleå 

 

Carina Lindblom på socialtjänsten i Luleå berättade att antalet SoL 14:1 

anmälningar varierar från år till år men att de får in ungefär 1000 anmälningar per år 

och då gäller det 0-18 år. Antalet anmälningar från polisen är drygt en tredjedel av 

dessa. Man ska då komma ihåg att alla rapporter räknas som en anmälan vilket 

innebär att från polisen kan en anmälan vara ett snatteri av en kola till mycket 

allvarliga ärenden med våld i nära relationer där barn och ungdomar är inblandade. 

Av dessa 1000 anmälningar så inleds utredning hos socialtjänsten i ungefär en 

tredjedel av fallen. 

 

Carina berättar att de anmälningarna som polisen skriver som ”Barn i riskzon” 

anmälningar, alltså inte vanliga rapporter LOB; snatteri, och så vidare, så kan man 

generellt säga att de är mycket dålig kvalitet tyvärr. De är nästan alltid mycket korta 

och väldigt tunt innehåll. Vi får i 9 fall av 10, söka de poliser som skrivit anmälan 

för att ställa fler frågor.  

Det är allvarligt och mycket olyckligt då väldigt mycket värdefull kunskap om 

familjen och barnet går förlorad när poliserna inte rapporterar det som är viktigt för 

att bedöma barnets/ungdomens situation. I de fall, som tyvärr hör till undantagen, 

där poliserna skriver fylliga anmälningar så ser vi hur mycket som poliserna 

egentligen sett på plats och som är värdefull kunskap för socialtjänsten. 

 

De vanligaste felen polisen gör i sina anmälningar är att de är alldeles för 

kortfattade, det är nog den mest vanligt förekommande kritiken.  

Det andra stora bekymret som socialtjänsten upplever är att trots att socialtjänsten 

har beredskap dygnet runt året runt så tar inte polisen kontakt trots att de i sitt arbete 

ser barn som kan tänkas har farit illa eller riskerar att fara illa. Om socialtjänsten får 

komma ut i familjens hem när händelsen precis har inträffat så är det oerhört mycket 

värt för socialtjänstens fortsatta arbete. 
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Carina berättar att polisens anmälningar är mycket viktig för socialtjänstens fortsatta 

arbete i ärendet då det finns stor tilltro till polisens myndighetsutövning generellt i 

samhället, från den enskilde personen till domstolarna. De som står i polisens 

rapporter ifrågasätts generellt inte utan ses som sanningen. Vid anmälningar från 

andra blir det ofta en diskussion med klienterna om sanningshalten i uppgifterna 

men den diskussionen uppstår inte så ofta när polisen anmält.  

 

Generellt kan man säga att alla anmälningar till socialtjänsten om misstanke oro för 

att ett barn far illa eller att ett barn/familj kan ha behov av socialtjänstens insatser är 

mycket värdefull för socialtjänstens arbete. Vi vet inte om att barn har behov av 

socialtjänsten om vi inte får in anmälningar. I familjer där barn far som mest illa, har 

vi svårast att komma in och då behöver vi många anmälningar för att kunna använda 

tvångslagar för att hjälpa barnen. Därför ska man alltid göra anmälningar gång på 

gång när oro väcks för ett barn eller en ungdom. Man ska inte ge upp även om man 

tidigare gjort anmälningar och ingenting har hänt och man ska inte utgå ifrån att 

”detta känner säkert socialtjästen redan till”, utan man ska anmäla vid varje tillfälle. 

 

Carina berättar att när de får in en dåligt skriven anmälan till socialtjänsten i Luleå 

söker de ofta poliserna som varit på plats för att få mer uppgifter till anmälan.  

För socialtjänstens del är det ofta inte lätt att få tag på dessa poliser då polisen 

arbetar på olika tider på dygnet och kan vara svåra att nå. Ibland händer det att vi 

inte når den aktuella polisen inom den tid vi har på oss att göra en bedömning efter 

en anmälan, vilket är ca 14 dagar efter att anmälan kommit in.  

Denna tidsgräns är inte lagstadgad men det är en riktlinje än så länge och det ligger 

ett förslag på att det ska lagstadgas. 

 

Generellt kan man säga att en dåligt skriven anmälan inte hjälper barnet/ungdomen 

som är syftet med anmälan. 

 

Carina tycker att det är mycket viktigt att ha med sig som polis, som är en skillnad 

mot polisens övriga verksamhet, är att det räcker med en oro eller misstanke om att 

barn eller ungdomar far illa. Man behöver inte veta, man behöver inte bevisa, man 

ska inte själv samla på sig mer information längre fram innan man gör en anmälan. 
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Det är socialtjänsten som gör bedömningen efter en anmälan. Man ska inte som 

anmälningsskyldig göra sin ”egen lilla utredning” först.  

Man kan inte ställas till svars för en anmälan men man kan däremot ställas till svars 

om man inte gör en anmälan.  


