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Bakgrund 

 
Anmälningsskyldighet 
Anmälningsskyldigheten för personal inom vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) innebär 
anmälan om att en person far illa eller misstänks fara illa och behöver hjälp från social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen (SAF). Enligt socialtjänstlag (SoL) 14 kap. 1 § och lag om vård 
av missbrukare i vissa fall (LVM) 6 § finns bestämmelser om anmälningsskyldighet när det 
gäller barn respektive personer med missbruksproblem. 

Enligt lag finns det två anmälningsskyldigheter för personal inom VOF. Utöver dessa finns 
ingen annan skyldighet enligt lag att anmäla oro. 

 Följande uppmärksammade situationer ska rapporteras till SAF: 

• Barn som far illa/misstänks fara illa 
• Personer med missbruksproblematik som är en fara för sig själv eller andra 

 
1. Den person som uppmärksammar något av ovanstående (funktioner inom 

biståndsenhet eller inom verkställighet) ska omgående göra en anmälan till SAF. Se 
tillvägagångssätt vid anmälan under rubrik ”genomförande”.  

2. Personen ska säkerställa att både ansvarig handläggare och ansvarig enhetschef för 
verksamhet är informerad. Handläggare ska sedan bedöma om beviljat biståndsbeslut 
ska följas upp utifrån uppmärksammad händelse. 

3. Den person som gjort anmälan ska bedöma om det finns behov av samordnad 
individuell plan (SIP) och i så fall kalla till en (om brukaren samtycker) där 
handläggare, enhetschef för verkställighet och funktion från SAF medverkar. 

Akut fara 
Om personal inom VOF anser att det finns ett akut behov och befarar att det är direkt fara för 
den enskildes liv, ska kontakt tas med 112.  

Uppmärksammat behov av stöd samt samverkan 
Samverkan mellan SAF och VOF och inom VOF är viktigt för att uppmärksamma förändrade 
behov och förhållanden samt för samordning av brukares behov av stöd. Rutiner och riktlinjer 
för detta beskrivs närmare under separata rubriker i denna riktlinje. 
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Genomförande 

Anmälningsskyldighet – barn som far illa/misstänks fara illa 
Anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen är starkare än sekretess/tystnadsplikt när det 
handlar om barn som far illa eller misstanke om barn som far illa.  
 
Brukaren eller närstående behöver inte upplysas i förväg eller ge samtycke till att uppgifter 
lämnas ut. Personal är också skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för 
socialtjänstens utredning.  
 
Vid osäkerhet kan personal ta kontakt med mottagningsenheten på SAF för att få råd och stöd 
om anmälan ska göras och hur den i så fall ska gå till.  
 
Som privatperson har man möjlighet att vara anonym när man lämnar en anmälan. Som 
anställd inom VOF finns en skyldighet att uppge namn när anmälan avseende oro för 
barn/ungdom görs.  
 
 
Anmälan (dagtid måndag - fredag): 

• gå in på www.molndal.se  
• skriv ”orosanmälan för barn” i sökfältet 
• klicka på ”anmäla oro för barn och unga”  
• läs under ”gör orosanmälan som professionell” 
• välj blankett ”anmäla oro för ett barn” följ instruktionerna för att skicka till SAF 
• skriv ut ifylld blankett och scanna in i brukarens journal och gör en journalantecking 

om att anmälan är gjord samt hänvisning till inskannad blankett 
 
Anmälan (kvällar och helger): 

• kontakta socialjouren i Göteborg på telefon 031-365 87 00 
 
 
Anmälningsskyldighet om person far illa av missbruk  
För att få vård enligt LVM, krävs att en brukares missbruk är sådant att hen utsätter sig själv 
eller någon närstående för allvarlig fara. Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas till SAF om 
det behövs för att ge brukaren nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Dokumentera i 
brukarens journal att en anmälan är gjord.  
 
Det är möjligt att lämna en orosanmälan även om missbruket inte är så allvarligt att samtliga 
förutsättningar för tvångsvård enligt LVM är uppfyllda. För att lämna en orosanmälan måste 
det handla om ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel samt 
att missbruket ska vara allvarligt och ha en viss varaktighet.  
 
Brukaren eller närstående behöver inte upplysas i förväg eller ge samtycke till att uppgifter 
lämnas ut. Personal är också skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för 
socialtjänstens utredning.  
 
 

http://www.molndal.se/
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För mer information: 
• gå in på www.molndal.se  
• skriv ”orosanmälan missbruk” i sökfältet 
• klicka på ”missbruk och beroende”  

 
Personal inom VOF: 

• är skyldig att anmäla även om du vet att någon annan också anmält 
• är skyldig att anmäla även om SAF redan har en kontakt med brukaren 
• som gjort en anmälan till SAF har en fortsatt skyldighet att anmäla om oro kvarstår 

 
Anmälan (dagtid måndag - fredag): 

• ring kontaktcenter på 031-315 10 00 och be att få prata med mottaget på enheten för 
vuxna på SAF för att prata med en socialsekreterare som tar emot anmälan 

• gör en journalanteckning i brukarens journal om att anmälan är gjord  
 
Anmälan (kvällar och helger): 

• kontakta socialjouren i Göteborg på telefon 031-365 87 00 
 

 
När allmänheten eller personal uppmärksammar att en person kan behöva stödjande insatser 
från VOF  

När en person behöver vårdande eller stödjande insatser från VOF ska handläggare vid 
biståndsenheten kontaktas. Handläggaren dokumenterar inkomna uppgifter i Treserva och gör 
en aktualisering i form av anmälan. Handläggaren kontaktar då skyndsamt den person där 
behov har uppmärksammats. Om personen vid samtal inte önskar nytt stöd eller utökad stöd 
trots motivering från handläggaren avslutas ärendet då insatser enligt SoL och LSS är 
frivilliga insatser. Anmälan och tillhörande dokument som skannats in sparas i Treservas 
kronpärm. Anmälan är sökbar i fem år. 

Vid behov av samverkan och samordning av stöd 
Vem som helst som anser att behov av en samordnad individuell plan (SIP) föreligger kan 
initiera till upprättande av en SIP. Sammankallande och ansvarig för planen är någon funktion 
inom Mölndals kommun eller regionen. Brukaren kan ju ha stöd från olika förvaltningar samt 
öppenvård och primärvård. Se riktlinje för SIP i Canea one.  

När allmänheten eller personal misstänker eller uppmärksammar våld i nära relationer – 
kontakt med SAF 
Personal som uppmärksammar eller får kännedom om att brukare utsätts för våld i en nära 
relation (av närstående) ska erbjuda brukaren samtal, våga fråga och lyssna utan att ifrågasätta 
och informera om att det finns råd och stöd att få från SAF. De har en organisation för att ge 
stöd till de som utsätts för våld men också för utövaren och för barn som levt med våld 
och/eller bevittnat våld. Mer information om tillvägagångssätt finns vof:s riktlinje ”våld i nära 
relationer” som finns i ledningssystemet för kvalitet samt i socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 
2014:4)   

http://www.molndal.se/
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Ansvarsfördelning  

Enhetschef för verkställighet och bistånd ansvarar för att: 

• lämna information om anmälningsskyldigheten vid nyanställning och därefter 
återkommande 

All personal ansvarar för att: 

• vid misstanke om att barn far illa, anmäla till SAF 
• anmäla om en persons missbruk är sådant att hen utsätter sig själv eller någon 

närstående för allvarlig skada 
• dokumentera att anmälan görs 
• dokumentera begärda samtycken och brukarens ställningstagande 

Användbara länkar 

• Anmäla oro för barn (socialstyrelsen.se) 

Styrdokument  

• Socialtjänstlag, SoL (2001:453) 
• Lag om vård av missbrukare, LVM (1988:870) 
• Offentlighets- och sekretesslag, OSL (2009:400) 

 
 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2014-6-5.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

