
Frågor från chatt vid webbinarie om orosanmäl-
ningar 230125 

Hur kan de kronologiska pärmarna göras sökbara? Krävs det en 
lagändring? 

Hej Anna! Ja, det behövs tydligare reglering. Detta skriver vi om i vår rap-
port Att göra anmälningar om barn sökbara (2019) https://www.socialstyrel-
sen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-5-
15.pdf 

Kan man få en länk till den här nya handboken om anmälningar? 

Självklart! Allt material om orosanmälningar finns på socialstyrelsen.se/oro-
sanmalan  

TACK för ett toppenseminarium! Fråga om samverkan. Om och i så 
fall hur har informanterna berört multidisciplinär samverkan på t.ex. 
Barnahus?  

Tack Anneli för fin feedback! Tyvärr har vi inte siffror på det du frågar om. 

Var finns rapporten att läsa? 

Du hittar den en bit ner på socialstyrelsen.se/orosanmalan, ihop med hand-
bok för anmälningsskyldiga och informationsmaterial för personal. 

Har ni tittat på hur många barn som blivit anmälda som lever i en 
bonusfamilj/ombildad familj?  

Nej Stina, det har vi inte tittat på i kartläggningen. 

Vad händer efter anonyma orosanmälningar? 

Tack för din fråga! Dessa anmälningar hanteras på samma sätt. Det finns 
ett avsnitt i Socialstyrelsens handbok Att anmäla oro för barn som handlar 
om anonyma anmälningar: https://www.socialstyrelsen.se/globalas-
sets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2022-5-7884.pdf 

Finns det någon information om det gör skillnad för utgången av an-
mälan om anmälaren är anonym? 
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Hej Amanda, inte i kartläggningen i form av statistik men en del information 
finns i vår handbok Anmäla oro för barn som du hittar på www.socialstyrel-
sen.se/orosanmalan 

Om man vet att en anmälan redan är gjord, tex från polisen, är man 
fortsatt skyldig att anmälan sin oro då? eller räcker det med att ta 
reda på att det är gjort. 

Svar: Tack för din fråga, anmälningsskyldigheten gäller även om du känner 
till att någon annan har gjort en anmälan. 

Hej! Tänker att det skulle kunna underlätta om kommunerna använde 
sig av samma orosblanketter finns det några planer/diskussioner på 
att utveckla en sådan och se om det skulle kunna underlätta både uti-
från statistik och innehåll.  

Svar: Hej Maria! Nej, det finns det inte planer på just nu.  

Har ni tittat närmare på hur stor andel av de inkomna anmälningarna 
berör barn med utomnordisk bakgrund?  

Svar: Nej, det har vi inte några siffror på i kartläggningen. 

När ska föräldrar få ta del av oron innan anmälan sker? 

Du hittar resonemang om detta i vår handbok Att anmäla oro för barn som 
du hittar på Socialstyrelsens hemsida.  

Finns det något nationellt stöd till anmälningsskyldiga? Svår lojali-
tetskonflikt för de yrkesgrupper som arbetar både med barn och för-
äldrar. 

Hej! Socialstyrelsen har tagit handboken Att anmäla oro för barn som riktar 
sig till anmälningsskyldiga och andra anmälare: och en kortare information 
för anmälare hittar du på www.socialstyrelsen.se/orosanmalan 

Kommer den här sammanfattningen att gå att se i efterhand? Kan jag 
spara länken och sprida den? 

Vi skickar ut en länk till alla anmälda med sändningen (textad) och allt 
material. 

Vad ser ni är det viktigaste arbetssättet att informera och trygga per-
sonal så att fler har kunskap kring orosanmälningar och fångar upp 
barn i ett tidigare skede? 
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Titta gärna i vår handbok för anmälningsskyldiga verksamheter Anmäla oro 
för barn (2022) Den finns på socialstyrelsen.se/orosanmalan. 


