Socialtjänstens uppgifter – sammanfattning
Åtgärder efter anmälan om misstänkt övergrepp
När en anmälan om misstänkt övergrepp inkommer ska socialtjänsten ta ställning till om utredning ska inledas om barnets och, beroende på omständigheterna, eventuella syskons
behov av insatser.

Den första kontakten
När en polisanmälan övervägs och den misstänkte förövaren finns inom familjen
är det lämpligt att socialtjänsten kallar till samråd, med bl.a. polis och åklagare.

Barnets behov av skydd
Vid anmälan om misstänkt våld eller sexuella övergrepp är socialtjänstens
främsta uppgift att garantera barnet eller den unge skydd.

Socialtjänstens utredning
Det är angeläget att utredningsåtgärder i ärenden där det finns misstanke om
våld eller sexuella övergrepp vidtas så snabbt och koncentrerat som möjligt.

Barnets och familjens behov av stöd
Alla barn och ungdomar, som har utsatts eller misstänks ha varit utsatta
för våld, sexuella övergrepp eller våld i familjen, kan behöva få krisbearbetning.

Socialtjänstens möjlighet att polisanmäla
misstänkta brott
En möjlighet men inte en skyldighet

Misstanke om brott mot barn bör polisanmälas
Huvudprincipen är att en misstanke om brott mot barn och unga skyndsamt
bör polisanmälas om det är till barnets bästa.

Polisanmälan – innehåll och form
Socialtjänsten kan anmäla till polisen att ett barn eller ungdom utsatts för, eller misstänks
ha varit utsatt för brott utan att känna till eller ens misstänka vem en tänkbar förövare

är. Någon exakt brottsrubricering behöver inte heller uppges.

Anmälan om sexuellt umgänge mellan jämnåriga
En fråga är om socialtjänsten bör göra en polisanmälan när nästan jämnåriga ungdomar,
där den ena är under 15 år, har en sexuell relation och där det sexuella
umgänget är deras gemensamma önskan.

Polisanmälan av brott mot person som numera har fyllt 18 år
Det förekommer att en vuxen person i kontakt med socialtjänsten eller med
hälso- och sjukvården talar om att han eller hon varit utsatt för sexuella övergrepp
innan han eller hon fyllt 18 år. Vad gäller då?

Ungdomar som har förgripit sig sexuellt
Om en person under 18 år, misstänks ha begått sexualbrott, måste frågan
om en polisanmälan bedömas utifrån hans eller hennes ålder och omständigheter
i det enskilda fallet.

