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Rutiner vid oro om att barn far illa 
är producerad av Svenska kyrkan, Stockholms stift 
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I kristen tro intar barnen en sär-
ställning och de behöver därför 
särskilt uppmärksammas i 
Svenska kyrkans verksamhet.  
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Barnets bästa ska komma i främsta rummet 

vid alla beslut som rör barn. 
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Barnets bästa ska komma i främsta rummet 

vid alla beslut som rör barn. 

Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt 

våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar 

eller annan som har hand om barnet. 

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
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Inledning
Det är kyrkans uppdrag att stå på de utsattas sida. Varje signal om att ett barn mår 
dåligt eller far illa måste tas på största allvar, bemötas och följas upp. Svenska kyr-
kan har infört en anmälningsskyldighet i kyrkoordningen för att markera hur vik-
tigt det är att gripa in till skydd för barn.

Med barn avses alla under 18 år. Med anmälningsskyldighet menas skyldighet att 
göra en orosanmälan till socialtjänsten vid oro om att barn far illa.

Anmälningsskyldighet och tystnadsplikt
Medarbetare inom Svenska kyrkan som har oro för att ett barn far illa måste anmäla 
detta till socialtjänsten. Anmälningsskyldigheten gäller även ideella medarbetare. 

Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära 
att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd är skyldig att genast 
anmäla detta till socialnämnden. 1

54 kap. 13 a § kyrkoordningen 

Enligt kyrkoordningen och Svenska kyrkans kollektivavtal gäller ett generellt för-
bud mot att röja uppgifter om personliga förhållanden. 

I kyrkans församlingsvårdande verksamhet gäller förbud mot att röja upp-
gifter om en enskilds personliga förhållanden. Förbudet gäller om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att personen i fråga eller någon när-
stående lider men.          
54 kap. 2 § kyrkoordningen    
(Kyrkoordningens reglering gäller skriftliga handlingar, samma sekretess för muntliga uppgifter 
regleras i kollektivavtalet; Svenska kyrkans avtal 17, protokollsanteckningar – bilaga 3, punkt 21.)

Detta hindrar dock inte att en orosanmälan till socialtjänsten görs. Däremot är 
dessa uppgifter av så pass känslig art att det är av yttersta vikt att de inte sprids till 
fler personer än vad som är absolut nödvändigt, i synnerhet när uppgifterna anför-
trots en diakon i enskild själavård. Medarbetaren får rådgöra med kyrkoherde eller 
ansvarig chef2, ärendet får även tas upp i handledning. 

Vissa yrkesgrupper i Sverige har anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen3, 
Svenska kyrkan hör dock generellt inte till denna grupp4 utan omfattas istället av 
den allmänna rekommendationen att man bör anmäla vid oro.5 Svenska kyrkan har 
därför valt att reglera en egen anmälningsskyldighet i kyrkoordningen.

Regelverket för anmälningsskyldighet ser annorlunda ut när församlingen bedri-
ver till exempel familjerådgivning eller verksamhet för barn och unga som kräver 
tillstånd av Länsstyrelsen eller kommunen, så som heltidsförskolor, där lagstadgad  
anmälningsskyldighet gäller.

Ansvarsfördelning
Anmälningsskyldigheten inom Svenska kyrkan gäller varje enskild medarbetare och 
ansvaret för beslut om orosanmälningar kan inte skjutas över till kyrkoherde eller 
församlingen som organisation. Det är dock god rutin att informera kyrkoherde 
eller ansvarig chef så att hen kan vara ett stöd i processen. 

Ideella medarbetare omfattas också av anmälningsskyldigheten. Om en ideell led-
are i verksamheten får kännedom om något som skapar oro ska hen alltid informera 
ansvarig anställd, så att man tillsammans kan göra en orosanmälan vid behov. Kyr-

1.  Kommunens socialnämnd är ansvariga för att ingripa när barn far illa, detta uppdrag utförs av kommunens 
 socialtjänst. 
2. Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 med kommentarer och angränsande lagstiftning. Verbum, sid 724. 
3. 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, svensk författningssamling 2001:453.
4. Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare. Handbok från Socialstyrelsen, 2014 sid 16.
5. 14 kap. 1 c § socialtjänstlagen.
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kostyrelsen rekommenderar församlingen att låta ideella medarbetare underteckna 
en överenskommelse om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet (se bilaga).

Kyrkoherden leder all verksamhet i församlingar och pastorat och har ansvar för 
tillsyn över denna.6 Hen är därmed ansvarig för att behövliga rutiner finns och att 
medarbetarna får stöd i svåra arbetssituationer. 

Diakoners och prästers tystnadsplikt
Diakoner har anmälningsskyldighet även när det gäller uppgifter som framkommit 
vid enskild själavård.7 

Präst och biskop har absolut tystnadsplikt när det gäller uppgifter som anför-
trotts dem under bikt eller enskild själavård8, men i övrigt har de också anmäl-
ningsskyldighet. Om präst eller biskop får oro för ett barn i samband med bikt 
eller enskild själavård finns möjligheten att motivera personen att söka annat stöd, 
exempelvis hos socialtjänsten, en diakon eller annan medarbetare i församlingen. 

Orosanmälningar gällande vuxna
Anmälningsskyldigheten i kyrkoordningen gäller bara vid oro för barn under 18 år. 
Möjligheten finns att kontakta hälso- och sjukvårdsmyndighet eller socialtjänsten 
om en vuxens liv eller hälsa är i allvarlig fara på grund av missbruk eller sjukdom9, 
men inte om det gäller uppgifter som anförtrotts diakon eller präst vid enskild 
själavård eller bikt. 
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6. 2 kap. 9 § samt 5 kap. 2 § kyrkoordningen.
7. 32 kap. 9 § kyrkoordningen.
8. 31 kap 9 § kyrkoordningen.
9. 54 kap. 16 § kyrkoordningen.
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När oro uppstår
Anmälningsskyldighet inträder redan vid misstanke om att ett barn far illa. Det är 
inte Svenska kyrkans medarbetares roll att samla bevis, oron i sig är nog för att 
göra en orosanmälan. Dock är det viktigt att kunna motivera och förklara sin oro 
för att socialtjänsten ska få ett användbart underlag. Det är socialtjänstens ansvar 
att utreda och bedöma behovet av insatser. 

Anmälningsskyldigheten gäller även vid information från tredje part, oavsett om 
man själv har träffat barnet eller ej. Anmälningsskyldigheten gäller även om barnets 
familj redan har kontakt med socialtjänsten eftersom nya uppgifter kan ha betydelse 
för socialtjänstens framtida bedömningar.

När anmälan görs kontaktas under kontorstid kommunens socialtjänst. Vid akut 
oro utanför kontorstid kontaktas socialjouren. Även polisen kan kontaktas vid akuta 
situationer. Trots att situationen ofta vinner på att man stannar upp och reflekterar får 
man inte glömma att anmälan ska göras genast när oro har uppstått. Vid osäkerhet 
går det bra att ringa och rådgöra med socialtjänsten utan att nämna barnets namn. 

Misstanke om våld och övergrepp 
inom församlingens egen verksamhet
Misstanke om att barn far illa på grund av något som sker i församlingens egen 
verksamhet måste tas på största allvar. Kyrkoherde och barnets föräldrar ska infor-
meras skyndsamt. Kyrkoherden ansvarar för att rutiner finns för att hantera situa-
tionen och stödja de inblandade. Orosanmälan till socialtjänsten ska genast göras av 
den som får kännedom om uppgifterna. Vid misstanke om brott ska även en polis-
anmälan göras. På Svenska kyrkans hemsida finns uppgifter om stiftets två kontakt-
personer för arbetet mot sexuella övergrepp.10

Enligt svensk lagstiftning är den som ska arbeta i direkt och regelbunden kontakt 
med barn skyldig att på begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.11 Detta 
gäller för den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring, 
även för ideella medarbetare. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations absoluta 
uppfattning är att församlingar alltid bör göra detta.  

Att göra en orosanmälan
Orosanmälan kan göras både skriftligt och muntligt. En skriftlig orosanmälan är 
ofta att föredra då det ger socialtjänsten ett tydligt underlag. Skrivandet ger även 
god möjlighet till reflektion. Komplettera gärna med att ringa socialtjänsten och 
lämna informationen muntligt så att de kan ställa följdfrågor. Orosanmälan förfat-
tas och skickas in av den/de som har oro för barnet. Mall för orosanmälan finns 
som bilaga. Kontakta socialtjänsten vid osäkerhet om hur orosanmälan ska skrivas.

Orosanmälan bör inte göras anonymt, då det blir svårare för socialtjänsten att 
använda informationen och då Svenska kyrkans medarbetare tydligt behöver stå 
upp till skydd för utsatta barn. Vårdnadshavarna har rätt att ta del av alla uppgifter 
som inkommit till socialtjänsten. Socialtjänsten kan i undantagsfall sekretessbelägga 
information för att skydda anmälaren, men det är inget de kan utlova i förväg. 

Kontakt med vårdnadshavare
Det bästa är ofta att tala med familjen om den oro som finns och motivera dem att 
själva söka hjälp. Tala väl om socialtjänsten och förklara att de framför allt arbetar 
med frivilligt stöd till familjer för att de ska få en bättre vardag tillsammans. Tänk 
på vokabulären och tala hellre om att göra en ”orosanmälan till socialtjänsten” än 
att ”anmäla någon till soc”. Erbjud gärna att någon från församlingen kan finnas 
med som stöd i kontakten med socialtjänsten. Medarbetaren i Svenska kyrkan har 
en anmälningsskyldighet även om familjen själva vill ha kontakt med socialtjänsten. 

10. www.svenskakyrkan.se/motsexuellaovergrepp
11. Lag om registerkontroll, svensk författningssamling 2013:852.
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Vid oro för barnets säkerhet i hemmet är det direkt olämpligt att informera famil-
jen om att orosanmälan görs, exempelvis vid misstanke om misshandel eller sex-
uella övergrepp. Detta för att socialtjänsten ska ha möjlighet att ingripa till skydd 
för barnet innan vårdnadshavarna får kännedom om orosanmälan. 

Om en person i samband med en orosanmälan blir konfrontativ eller aggressiv 
bör medarbetaren inte själv ta samtalet. Istället hänvisas till kyrkoherde eller ansva-
rig chef, som därför i förväg ska ha blivit informerad om att orosanmälan gjorts. 
Det är socialtjänstens roll att utreda och bedöma situationen, varför familjen pri-
märt bör hänvisas till dem om de vill framföra synpunkter och tankar. 

Kontakt med barnet
Om oron gäller ett barn i kyrkans verksamhet är det bra att prata med barnet. 
Anpassa informationen utifrån barnets ålder. Var inte rädd för att ställa de svåra 
och raka frågorna, barn har ofta svårt att svara på generella frågor om hur de mår. 
Att göra en orosanmälan även om barnet inte vill är att ta barnet på allvar och visa 
barnet att det hen är utsatt för inte är acceptabelt. 

Efter att orosanmälan är gjord
När det inkommit en orosanmälan har socialtjänsten 14 dagar på sig att fatta 
beslut om utredning ska inledas eller ej. Om utredning inleds ska den slutföras 
inom fyra månader.12 Om socialtjänsten bedömer att behov finns ska de erbjuda 
familjen stöd. Det vanliga är att stödet är av frivillig art, men i allvarliga fall kan 
det även bli fråga om tvångsinsatser. Vårdnadshavarna kan tacka nej till frivilliga 
insatser. 

Socialtjänsten omfattas av sekretess och får inte lämna ut information till anmä-
laren. Anmälaren har rätt att få veta om utredning har inletts, inte har inletts eller 
redan pågår, men inte resultatet av utredningen eller vilka insatser som är aktuella.13 
Om familjen vill kan de lämna sekretesseftergift så att socialtjänsten får dela infor-
mation med anmälaren. 

Om situationen förvärras eller inte verkar förbättras är det viktigt att fortsätta 
göra fler orosanmälningar för att ge socialtjänsten ett större underlag. 

12. 11 kap. 1 a § och 2 § socialtjänstlagen.
13. 14 kap. 1 b § socialtjänstlagen.
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Rutinerna i korthet
• Alla medarbetare inom Svenska kyrkan, såväl anställda som ideella, är skyldiga 

att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid oro om att ett barn under 18 år 
far illa. Det enda undantaget är sådant som anförtrotts en präst vid bikt eller 
enskild själavård, där absolut tystnadsplikt råder.

• Anmälningsskyldigheten gäller varje enskild medarbetare och ansvaret kan inte 
skjutas över till kyrkoherde eller församlingen som organisation. Orosanmälan 
författas och skickas in av den/de som har oro för barnet. Informera kyrkoherde 
eller ansvarig chef om att orosanmälan görs så att hen kan vara ett stöd i  
processen.

• Det krävs inga bevis, det räcker med oro för att anmälningsskyldigheten ska 
träda in. Anmälan ska göras genast när oro har uppstått.

• Orosanmälan kan göras både skriftligt och muntligt och riktas till socialtjänsten 
i kommunen. Anmälan bör inte göras anonymt. Kontakta socialtjänsten vid osä-
kerhet om hur man går tillväga.

• Vid oro för barnets säkerhet i hemmet är det direkt olämpligt att informera 
familjen om att orosanmälan görs, exempelvis vid misstanke om misshandel 
eller sexuella övergrepp. Detta för att socialtjänsten ska ha möjlighet att ingripa 
till skydd för barnet innan vårdnadshavarna får kännedom om orosanmälan. 

• Anmälaren har inte rätt att få veta hur utredningen går eller om den resulterar i 
några insatser.

• Vid fortsatt oro för barnet ska ny orosanmälan göras. 
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Mall för orosanmälan
Observera att man inte behöver ha all information, exempelvis personnummer, för 
att kunna göra en orosanmälan. Fyll i de uppgifter som är tillgängliga, socialtjäns-
ten har ansvar för att leta upp rätt personer. 

Anmälan vid oro om att barn far illa

Till Socialtjänsten i Österköping

Anmälare
Anna Andersson, församlingspedagog, Svenska kyrkan, Österköpings församling
08-123 456 78/070-123 45 67
anna.andersson@kyrkmail.se

Anmälan avser 
Kalle Karlsson, 091023-xxxx  Om det finns syskon bör de 
Storgatan 17, 123 45 Österköping  också nämnas i anmälan.
Storskolan, årskurs 2

Vårdnadshavare 1  Vårdnadshavare 2
Alina Karlsson  Magnus Karlsson
790216-xxxx  810207-xxxx
070-123 45 67  070-123 45 67

Beskriv skälen till oron
Skriv detaljerat och konkret med tydliga exempel och gärna datum och klockslag. 
Var tydlig med vilken information som är andrahandsuppgifter.

– Har orosanmälan gjorts tidigare för detta/dessa barn?

– Vilken är anmälarens relation till familjen? 

– Hur har informationen kommit dig som anmälare tillhanda?

– Vad har hänt? 

– Vad har du som anmälare observerat? 

– Hur länge har oron funnits? 

– Berätta hur barnet uppför sig och verkar må.

– Finns det skador eller tecken på psykisk ohälsa? 

– Har du som anmälare uttryckt din oro till vårdnadshavarna 
 och hur har de i så fall reagerat på det?

– Är barnet och/eller vårdnadshavarna informerade om att orosanmälan görs?

– Finns det en omedelbar risk för barnet och eventuella syskons liv och hälsa? 

– Är det något särskilt som socialtjänsten behöver tänka på vid kontakt 
 med familjen? 

Österköping, 2017-10-25

Signatur 

BILAGA 2

Anmälan vid oro om att barn far illa

Till Socialtjänsten i Österköping

Anmälare
Anna Andersson, församlingspedagog, Svenska kyrkan, Österköpings församling
08-123 456 78/070-123 45 67
anna.andersson@kyrkmail.se

Anmälan avser 
Kalle Karlsson, 091023-xxxx  Om det finns syskon bör de 
Storgatan 17, 123 45 Österköping  också nämnas i anmälan.
Storskolan, årskurs 2

Vårdnadshavare 1  Vårdnadshavare 2
Alina Karlsson  Magnus Karlsson
790216-xxxx  810207-xxxx
070-123 45 67  070-123 45 67

Beskriv skälen till oron
Skriv detaljerat och konkret med tydliga exempel och gärna datum och klock-
slag. 
Var tydlig med vilken information som är andrahandsuppgifter.

– Har orosanmälan gjorts tidigare för detta/dessa barn?

– Vilken är anmälarens relation till familjen? 

– Hur har informationen kommit dig som anmälare tillhanda?

– Vad har hänt? 

– Vad har du som anmälare observerat? 

– Hur länge har oron funnits? 

– Berätta hur barnet uppför sig och verkar må.

– Finns det fyskiska skador eller tecken på psykisk ohälsa? 

– Har du som anmälare uttryckt din oro till vårdnadshavarna 
 och hur har de i så fall reagerat på det?

– Är barnet och/eller vårdnadshavarna informerade om att orosanmälan görs?

– Finns det en omedelbar risk för barnet och eventuella syskons liv och hälsa? 

– Är det något särskilt som socialtjänsten behöver tänka på vid kontakt 
 med familjen? 

Österköping, 2017-10-25

Signatur 
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Checklista för implementering av rutinerna

• Hur görs rutinerna vid oro om att barn far illa tillgängliga för alla medarbetare; 
anställda, ideella och förtroendevalda? Finns det en plan för information och 
utbildning?

• Hur informeras nyanställda om rutinerna?

• Hur hålls frågan aktuell i arbetslaget? 

• Hur arbetar vi förebyggande med dessa frågor i våra verksamheter?

• Har vi aktuell kontaktinformation till socialtjänsten och socialjouren?

• Har vi etablerat en god och regelbunden kontakt med kommunens socialtjänst?

• Inhämtas utdrag ur belastningsregistret för den som erbjuds anställning, uppdrag 
eller praktiktjänstgöring, samt för ideella medarbetare?

• Finns rutiner för stöd till medarbetare i samband med orosanmälan? 

• Ska rutinerna antas av kyrkorådet?

• Finns det rutiner för kontakt med media?
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Mall för lista med kontaktinformation 
till lokala stödinstanser

Fyll i själva

Socialtjänsten i kommunen/stadsdelen
Telefonnummer: 
Telefontid: 
Finns jourtelefon för akuta ärenden under kontorstid? Vilka tider? 
Hemsida: 

Socialjouren
Telefonnummer: 
Telefontid: 

Polisen, ej akuta ärenden   Polisen, akuta ärenden
Telefonnummer: 114 14  Telefonnummer: 112
 

BILAGA 4
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Olika former av våld och försummelse av barn
Det finns olika sorters våld och det är vanligt att ett barn utsätts för flera former av 
hot, våld och övergrepp samtidigt. Det kan vara någon inom familjen som är orsak 
till oron, men det kan likaväl vara någon annan vuxen eller ett annat barn som är 
orsak till att en orosanmälan behöver göras. Barn kan även fara illa av saker som 
har med barnet själv att göra, exempelvis genom missbruk, kriminalitet, självskade-
beteende och psykisk ohälsa. 

FYSISKT VÅLD är när någon orsakar kroppslig skada, smärta, sjukdom eller för-
sätter någon i vanmakt. Det kan handla om att slå, bränna, skaka, förgifta, knuffa 
och lugga barnet. Våldet kan ge blåmärken, sårskador och skador på skelett och 
inre organ. Fysiskt våld är mycket allvarligt även då det ger lindriga skador, då det 
skapar en psykisk otrygghet hos barnet. 

PSYKISKT VÅLD är när någon kränker och hotar barnet eller förmedlar att hen 
inte duger, är värdelös, oälskad och oönskad. Ofta ingår bestraffningar eller hot 
om övergivande. Barnet kan låsas in, utestängas från familjens gemenskap, inte få 
träffa sina kamrater eller ignoreras genom att ingen lyssnar på eller talar med det. 
Att barnet har våld i sin närmiljö, exempelvis genom att den ena föräldern utövar 
våld mot den andre, räknas också hit. 

SEXUELLT VÅLD är en form av fysik och psykisk misshandel som inbegriper alla 
sexuella handlingar som någon utsätter ett barn för genom tvång, utnyttjande av 
barnets beroendeställning eller genom att utsätta barnet för något sexuellt hen inte 
är mogen att förstå. Det kan handla om såväl fysiska övergrepp som övergrepp 
utan fysisk kontakt; exempelvis sexuell beröring av barnets kropp, att tvinga barnet 
beröra förövaren, samlag, att någon talar med barnet på ett sexuellt utstuderat sätt, 
att tvinga barnet se på pornografi eller att förövaren blottar sig för barnet. Sexuella 
övergrepp förekommer även på internet, exempelvis genom att förmå barnet att 
posera framför en webbkamera eller skicka bilder på sig själv.

MATERIELLT VÅLD är när någon har sönder möbler och andra saker i hemmet, eller 
när denne förstör eller tvingar barnet att själv förstöra ägodelar av särskild bety-
delse. 

LATENT VÅLD handlar om när våldsutövaren har en stark aggressivitet som hen 
håller inom sig, men som kan visa sig i kroppsuttryck, röst och blickar och som 
skapar rädsla, upplevs som ett hot eller påminner om tidigare gånger personen varit 
våldsam. 

EKONOMISKT VÅLD är när någon genom hot och våld kontrollerar hur någon 
använder sina pengar eller inte tillåter denne att ha några egna pengar alls. Barn 
påverkas då den ene föräldern utövar ekonomiskt våld mot den andre. Det ekono-
miska våldet kan också vara riktat direkt mot barnet. 

FÖRSUMMELSE (eller omsorgssvikt) är när vårdnadshavare inte tillgodoser bar-
nets behov kopplade till fysisk och psykisk hälsa och utveckling, såsom mat, kläder, 
känslomässig värme, uppmärksamhet och stimulans samt förebyggande och medi-
cinsk vård. Att lämna ett litet barn utan uppsikt och att inte eliminera olycksris-
ker är också en typ av försummelse, att lämna ett yngre barn ensamt ofta och länge 
likaså. 
 

BILAGA 5



14

Mallen är hämtad från skriftserie #6 av Ideellt forum i Svenska kyrkan
http://ideelltforum.se/wp-content/uploads/2015/08/id_forum_skriftserie_nr_6_e.pdf 

BILAGA 6

Mall för överenskommelse om tystnadsplikt 
och anmälningsskyldighet

Tystnadspliktsförbindelse för ideell medarbetare i X församling

I Svenska kyrkans verksamhet är hanterandet av frågor om offentlighet och 
sekretess av avgörande betydelse för trovärdigheten. De människor som deltar 
i församlingens verksamhet, eller på annat sätt kommer i kontakt med försam-
lingens medarbetare, måste kunna lita på att uppgifter om deras personliga för-
hållanden inte förs vidare.

Som ideell medarbetare i X församling får du inte föra vidare uppgifter som 
anförtrotts dig. Du får inte heller avslöja andra uppgifter om enskilds person-
liga förhållanden. Endast om det är uppenbart att en uppgift inte kan skada den 
enskilde eller dennes närstående, får du föra den vidare. 

I arbetet med minderåriga, d v s människor under 18 år, är det viktigt att alla 
misstankar om att barnet/ungdomen far illa (t ex av sina hemförhållanden) anmäls 
till sociala myndigheter. Som ideell medarbetare är det därför viktigt att du, om 
du misstänker att någon far illa, gör en så kallad orosanmälan eller för upp-
giften vidare till ansvarig ledare (präst, diakon, pedagog eller annan anställd) 
som hjälper dig att anmäla till myndigheten.

Jag har informerats om de regler om offentlighet, tystnadsplikt och anmälnings-
plikt som gäller inom Svenska kyrkan. Jag försäkrar härmed att jag inte kom-
mer att röja de uppgifter om enskildas personliga förhållanden som jag kommer 
i kontakt med, såvida det inte berör minderåriga som misstänks fara illa, då jag 
gör en anmälan till socialnämnden eller rapporterar till anställd ledare.

X-stad den (datum)

Namn

Jag har informerat ovanstående ideella medarbetare om de regler om tystnads-
plikt och anmälningsskyldighet som gäller inom Svenska kyrkan.

Namn (kh, komminister, diakon, pedagog el annan anställd)
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BILAGA 7

Länktips
Den egna kommunens hemsida.

https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/kommunerlistan.1246.html

Socialstyrelsens handbok Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga 
och andra anmälare (2014).
www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-5/sidor/default.aspx 

Information från Svenska kyrkan om utdrag ur belastningsregistret. 

internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/registerkontroll-av-personer-som-ska-arbeta-med-barn2 

Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp; riktlinjer och kontaktpersoner.
www.svenskakyrkan.se/motsexuellaovergrepp

Socialstyrelsens och barnombudsmannens informationssida för barn och unga. 
www.kollpasoc.se 

Uppdrag psykisk hälsa verkar på uppdrag av regeringen och Sveriges kommuner 
och landsting. Där finns bland annat animerade filmer för barn och unga om besök 
på socialtjänsten, BUP, etc. (på flera språk). 
www.uppdragpsykiskhalsa.se/barn-unga/animerade-filmer-med-alex-for-barn-och-unga
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Folk kom till Jesus med barn för 
att han skulle röra vid dem. 
Men lärjungarna visade bort dem. 
När Jesus såg det blev han förargad 
och sade: ”Låt barnen komma hit 
till mig och hindra dem inte: 
Guds rike tillhör sådana som de. 
Sannerligen, den som inte tar emot 
Guds rike som ett barn kommer 
aldrig dit in.”  Och han tog dem 
i famnen, lade händerna på dem 
och välsignade dem. 
 MARKUSEVANGELIET 10:13-16

Sannerligen, vad ni har gjort för 
någon av dessa minsta som är mina 
bröder, det har ni gjort för mig. 
 MATTEUSEVANGELIET 25:40


