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Förvaltningsnamn  

Avsändare    

Svar på interpellation från Desiré Törnqvist, 
Socialdemokraterna - Angående anmälan om 
barn som far illa 
I interpellation från Desiré Törnqvist, Socialdemokraterna ställs frågan om vad 

landstingsstyrelsens ordförande tänker göra för att vården ska ta sin anmälnings-

skyldighet gällande barn som far illa, på större allvar. 

 

Att vid behov ge föräldrar stöd i barnuppfostran är en viktig uppgift för vården. 

Ofta kan man i samråd söka hjälp om bistånd på frivillig väg. Dock råder en abso-

lut skyldighet för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården att anmäla till soci-

altjänsten vid misstanke om misshandel, sexuellt övergrepp, vanvård och så vi-

dare. Nedan redovisas några av de arbetssätt som tillämpas för att upptäcka och 

stödja barn som har utsatts för våld eller riskerar att fara illa. 

 

PM för handläggning ”Barn som riskerar att fara illa” och ”Barnmisshandel och 

barn utsatta för sexuella övergrepp” finns framtagna inom barn- och ungdomsme-

dicinska kliniken. Även Folktandvården i Jönköpings län har tydliga rutiner för 

handläggning vid misstanke om att barn far illa. 

 

Mödra- och barnhälsovården och familjecentralerna ska värna barnets uppväxt i 

en trygg miljö, såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Det sker både genom förebyg-

gande och tidiga insatser, genom att uppmärksamma och handlägga eventuella 

problem och via aktiv uppföljning av anmälningar. Barnläkare som utför läkarun-

dersökningar på barn som misstänks fara illa samverkar med socialtjänsten. Rikt-

linjer för föräldrar i behov av särskilt stöd under graviditet, förlossning och tidigt 

föräldraskap har nyligen tagits fram. 

 

En samrådsgrupp för sexuella övergrepp mot barn och barnmisshandel finns i 

varje sjukvårdsområde. Länsgruppen ”Övergrepp mot barn” reviderar årligen 

handläggningsråd och vårdrutiner vid övergrepp mot barn samt genomför utbild-

ning. Landstingets grupp för misshandel och omsorgssvikt (MIO) tar fram enkla 

rutiner och ger stöd vid misstanke om barnmisshandel.  
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En ny utredning om Barnahus i Jönköpings län pågår på uppdrag av Läns-LAKO 

och Landstinget i Jönköpings län är positiva till att ett Barnhus inrättas. 

Återkommande utbildningar om barnmisshandel och anmälningsförfarande till 

olika personalgrupper och medaktörer genomförs i bland annat Barndialogens 

regi. 

 

 

Håkan Jansson 

Landstingsstyrelsens ordförande 

 

 


