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CHECKLISTA för socialtjänsten- att användas vid föredragning inför polis och åklagare 

vid samråd 

 

Utgångspunkt: Socialtjänsten beslutar om polisanmälan och ska INNAN samrådet faxa in 

anmälan till polisen, jämte eventuell dokumentation från den som gjort anmälan till 

socialtjänsten. Socialstyrelsens blankett ANMÄLAN om misstanke om brott riktat mot 

barn bör användas. Ta gärna med en kopia på anmälan när du kommer till samrådet. 

 

 

 

 Barnets namn och personnummer (finns redan på anmälan men bra att dubbelkolla så 

att det blivit rätt under samrådet) 

 

_____________________________________________________________________ 

 Vem är vårdnadshavare för barnet-namn, personnummer, kontaktuppgifter? 

(ska också stå på anmälan men kan ibland behöva kompletteras med telefonnummer) 

 Hos vem bor barnet? (om det är växelvis boende, försöka ta reda på när barnet är var) 

 

 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Har barnet regelbundet umgänge med annan än boendeföräldern? Hur och hos vem? 

 

_____________________________________________________________________ 

 Har barnet syskon? I så fall antal och ålder, går de på samma skola/förskola? 

 

____________________________________________________________________ 

 Vem är misstänkt-relationen till målsäganden-namn och personnummer? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 Är misstänkt anhörig till vårdnadshavare – hur ser den relationen i så fall ut? 

 

_____________________________________________________________________ 

 Om målsäganden har två vårdnadshavare: Hur är relationen mellan dessa båda? 

_____________________________________________________________________ 

 När har uppgifterna om brott framkommit? 

_____________________________________________________________________ 

 När görs anmälan till socialtjänsten respektive till polis? 

_____________________________________________________________________ 

 Hur har uppgifterna om brott framkommit? Finns det dokumentation hos den som 

gjort anmälan till socialtjänsten? 

____________________________________________________________________ 
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 Var ska brottet ha inträffat, i vilken kommun? 

 

_____________________________________________________________________ 

 Har barnet uppvisat skador för någon och finns i så fall någon dokumentation? 

_____________________________________________________________________ 

 Var vistas barnet normalt under dagtid och under vilka tider? 

_____________________________________________________________________ 

 Är familjen eller barnet tidigare känt av socialförvaltningen? 

_____________________________________________________________________ 

 Har socialförvaltningen haft kontakt med barnet om misstankarna eller angående 

annat? 

_____________________________________________________________________ 

 Vet barnet om polisanmälan?  

_____________________________________________________________________ 

 Vet den misstänkte/vårdnadshavarna om anmälan till socialtjänsten eller anmälan till 

polisen? 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 Behövs tolk? Vem behöver och vilket språk? 

_____________________________________________________________________ 

 Har barnet särskilda behov t ex funktionshinder, språksvårigheter, adhd etc? 

_____________________________________________________________________ 

 Har socialtjänsten tidigare gjort polisanmälan beträffande samma barn och i så fall när, 

var och misstänkt? 

_____________________________________________________________________ 
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