Elever som far illa – Handlingsplan (2017-01-30)
•

Personal anställd inom verksamheter som berör barn och ungdomar omfattas
av lagen om anmälningsplikt, Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. 1§.

•

Handlingsplanen ”Elever som far illa” ska alltid användas när personal
misstänker att en elev far illa. Detta är en skyldighet som är personlig och kan
inte överlåtas till någon annan, men samråd kan göras med skolledningen och
skolsköterskan.

•

All personal på Victum Gymnasium är skyldig att sätta sig in i innehållet i
denna handlingsplan.

•

Skolledningen ansvarar för att handlingsplanen uppmärksammas i början av
varje läsår och att nyanställda informeras och tar del av denna handlingsplan.

•

Aktuell handlingsplan finns tillgänglig på Victum Gymnasiums hemsida under
fliken Viktigheter/Handlingsplaner. Vid höstterminens början får
vårdnadhavare till elever i åk 1 skriva under ett dokument där de intygar att de
tagit del av informationen i denna handlingsplan. I kursplaneringarna inför
varje läsår ansvarar kursansvariga lärare för att denna handlingsplan blir en
naturlig del av undervisningen.

Elever som far illa (Upptäcka, utreda och åtgärda)
Det kan handla om att elever har ett riskbeteende (t.ex. missbruk och kriminalitet).
Elever som har särskilda behov under skolgången, är placerade i familjehem,
jourhem eller på hem för vård och boende (HVB) är särskilt utsatta grupper.
Skolledningen ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt.
Samverkan
Victum Gymnasium samverkar med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP), barnhabiliteringen eller andra aktörer för att ge stöd till elever i utsatta
situationer.
Anmälningsplikt
Anmälningsplikten inträder när det finns misstanke om att eleven far illa och gäller
elever upp till 18 år. Anmälningsplikt och uppgiftsskyldighet bryter sekretesslagen
och det finns ingen tid för övervägande hos den anmälningsskyldige. Misstanken kan
även vara baserad på uppgifter i andra hand.
Anmälningsplikten kvarstår även under en pågående utredning hos socialtjänsten.
Uppgiftsskyldigheten som anges i Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap. 1§ innebär
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att du som anställd är skyldig att lämna alla de uppgifter som kan vara av betydelse
för socialtjänstens bedömning.
Vad skall anmälas?
Det kan vara att du fått kännedom eller att du misstänker missförhållanden som kan
vara kopplade till elevens beteende eller hemmiljö. Det kan handla om övergrepp,
vanvård eller brister i hemmet
Är du osäker på vad du ska göra kan du göra en konsultation med socialtjänsten. Så
länge du inte nämner elevens namn gör du ingen anmälan. När du talar om vem det
gäller är socialtjänsten skyldig att ta det som en anmälan.
Vem skall anmäla?
Alla som arbetar inom verksamhet som berör barn och ungdom är skyldiga att
anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett
barn far illa. Skyldigheten omfattar all personal på Victum Gymnasium och den gäller
även dig som privatperson och som inte är i tjänst.
Som anställd kan du inte vara anonym och du kan inte delegera din anmälningsplikt
till någon annan. Du kan alltså inte lägga över anmälningsansvaret på en kollega,
skolledningen eller skolsköterskan. Då det är fler som delar misstanken och oron kan
anmälan göras gemensamt.
Sekretess
På Victum Gymnasium ska personalen vara noga med vilken känslig information om
elever som utbyts mellan lärare och övriga personalgrupper och lärare emellan på
skolan. Som personal pratar man inte om elever och deras familjer i personalrummet.
Elever på Victum Gymnasium ska kunna lita på skolans personal.
Hur görs en anmälan?
Anmälan ska göras genast till socialtjänsten om du misstänker eller får kännedom att
en elev far illa. Anmälan görs till den kommun där eleven bor. Om barnet är placerat
utanför sitt hem är det den kommun som placerat barnet som anmälan ska göras till.
Om du inte vet vilken kommun eleven bor i, kan socialtjänsten i den kommunen som
eleven vistas i guida dig rätt.
Du som är anmälningsskyldig bör göra en skriftlig anmälan. Är det en akut situation
kan det vara nödvändigt att göra en muntlig anmälan och sedan bekräfta den
skriftligt.
I din anmälan redovisar du endast fakta, det som observerats och vad som uttalats.
Gör inga egna bedömningar eller dra inga egna slutsatser. När en anmälan kommit
till socialtjänstens kännedom kan den inte tas tillbaka. Har det tillkommit nya uppgifter
efter anmälan är du skyldig att informera socialtjänsten om det.
Vad händer om man som personal inte anmäler?
En anställd som är anmälningsskyldig och som låter bli att anmäla kan dömas till
ansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1§ Brottsbalken (1967:700).
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Kontaktuppgift
Alla som tror att ett barn far illa kan ringa till socialtjänsten på telefonnummer 042-10
64 56.
Källor:
Skolverkets hemsida:
http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/barn-som-far-illa1.201708
Socialstyrelsens hemsida
http://socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnsomfarilla/anmalanarbarnfarilla
I Socialstyrelsens handbok ”Anmäla oro för barn” finns mer information om
anmälningar, stöd för anmälare och mer om socialtjänstens arbete
www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-5
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