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Frivilligcentralens utgångspunkter och åtaganden 
Barn och familjer som Frivilligcentralen har kontakt med i sitt arbete ska kunna känna sig trygga 
och säkra. Samtliga personer som verkar inom organisationen har ett ansvar att respektera och ta 
barns behov av skydd på allvar. Alla former av kränkande behandling, utnyttjande eller agerande 
som kan riskera att barn utsätts för övergrepp är både otillåtet och oacceptabelt inom all vår 
verksamhet. Frivilligcentralen ska i sitt arbete med barn och unga förhindra alla former av 
övergrepp genom att förebygga risker och reagera snabbt och korrekt om något barn far illa. Alla 
frivilliga och all anställd personal inom Frivilligcentralen i Norrköping ska känna till och följa 
denna policy. Det betyder att alla handlingar och beteenden som riskerar att barn kan fara illa är 
otillåtna och misstankar om eventuella överträdelser hanteras i enlighet med aktuell 
handlingsplan. I verksamhet där det sker direktkontakt med barn ska personal och frivilliga 
särskilt följa de riktlinjer och handlingsplaner som är fastställda i denna policy. 
 
Vid kontakt med barn 
Vår strävan är att den frivillige ska vara tillsammans med både föräldern och barnen och att den 
frivillige inte ska vara ensam med barnen. Att inte vara ensam med ett barn handlar framförallt 
om att trygga barnet men även om att skydda den vuxne. Genom att vara två vuxna minimeras 
även riskerna att anklagas för något man inte har gjort. 

• Sträva efter att alltid vara två vuxna i arbete med barn. 
• I de fall ensamarbete är oundvikligt; försök vara utomhus/på öppna eller allmänna platser, 

försök minimera tiden då du som vuxen är ensam med barnet.   
• Av respekt för barn och föräldrar ska frivilliga inte ta bilder som sprids eller skriva om 

barnen på sociala medier som tex Instagram, Facebook eller liknande. 
 
Vid rekrytering av frivilliga 

• Information om den som önskar bli frivillig samlas in genom 2-3 samtal med 
vederbörande, ibland i grupp och alltid enskilt 

• Den frivillige lämnar ett utdrag från belastningsregistret 
• Samordnaren deltar vid kurskvällar, då mer tid ges för samtal. Det är ett sätt att lära känna 

de frivilliga 
• Referenstagning görs på frivilliga 
• Samtliga frivilliga skriver under ett tystnadslöfte och att man tagit del av och ska följa denna 

policy 
 
Vid rekrytering av personal 

• Vid anställning av personal medverkar medlemmar från styrelsen vid intervjuer av sökande 
• Sökande lämnar ett utdrag från belastningsregistret 
• Referenstagning 
• Anställda skriver under tystnadsplikt och att man tagit del av och ska följa denna policy 
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Uppföljning och utbildning 
• Samtliga personer som verkar inom Frivilligcentralen skriver under att de har tagit del av 

och följer Frivilligcentralens barnskyddspolicy 
• Barnskyddspolicyn och frågor som rör skydd av barn ingår i Frivilligcentralens 

obligatoriska kurser 
• Policyn finns tillgänglig på Frivilligcentralens hemsida 
• Frågor om barnskydd ingår i samtalen på ett fördjupat sätt med frivilliga som engagerar sig 

i familjestöd 
• Vid behov genomförs riktade kurser med fördjupning i barnskydd 

 
Genom dialog med föräldrar och frivilliga om barnskyddspolicyn skapar vi en viktig medvetenhet 
om att skydda barnen. Utvärdering och uppföljning av Frivilligcentralens barnskyddspolicy sker i 
samband med eventuellt inträffat ärende. Annars ses den över vart femte år och justeras vid 
behov. 
 
 
 

 
Utdrag ur belastningsregistret 
Blanketten beställs via polisens hemsida eller hämtas på Frivilligcentralen. Den frivillige ska visa 
upp svaret från polismyndigheten för Frivilligcentralens samordnare. Brevet lämnas tillbaka direkt 
till den frivillige. Samordnaren noterar datum då utdraget visats utan att ange innehållet i svaret. 
 
Anmälan/orosanmälan 
Om den frivillige upplever en akut situation med fara för barnet kontaktas polisen direkt via 
larmnumret 112. Om den frivillige har gjort en akut anmälan ska alltid kontakt tas med 
samordnare eller ordförande på Frivilligcentralen för information, så att de kan stötta den 
frivillige. Om en förälder/familjemedlem misstänker att den frivillige beter sig otillbörligt mot ett 
barn ska samordnaren för Frivilligcentralen kontaktas omgående. Samordnaren, ordföranden och 
eventuellt styrelsen träffas för diskussion om vilka åtgärder som ska vidtas. Om den frivillige ser 
att ett barn far illa i sitt hem eller någon miljö där barnet vistas ska samordnare eller ordförande 
för Frivilligcentralen informeras omgående. Dessa avgör tillsammans med den frivillige om en 
orosanmälan ska göras till socialtjänsten. 
 
Kontakter med socialtjänsten 
Telefon till kommunens Kontaktcenter: 011-15 00 00 
 
Man kan alltid ringa socialtjänsten och anonymt samtala och be om råd i ett ärende. Viktigt är då 
att inte ange sitt namn eller den eventuellt utsattes namn. Om namnet på den som möjligen är 
utsatt ändå nämns måste socialtjänsten dokumentera det som en anmälan. En orosanmälan kan 
göras muntligt eller skriftligt till socialtjänsten. Det är viktigt att få med barnets namn, varför man 
anmäler och var barnet finns. En frivillig kan göra anmälan anonymt. En anonym anmälan kan 
dock göra det svårt för socialtjänsten att komplettera uppgifterna och försvåra deras utredning av 
ärendet. Anmälan görs aldrig anonymt av Frivilligcentralens samordnare eller ordförande. 
Styrelsen har i samband med konstitueringen utsett personer som ”för föreningens talan”, det är 
dessa personer som besvarar eventuella frågor från media. Respektera de inblandades integritet! 
Tänk på att inte sprida vad som hänt till fler personer än nödvändigt. Observera att anmälan 
kanske enbart grundar sig på en oro. Ingen person är skyldig förrän detta har bevisats genom en 
utredning och en eventuell dom. 
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När far ett barn illa? 
Barn kan fara illa på många sätt, till exempel genom ”fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 
övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 
övergrepp.” (FN:s barnkonvention paragraf 19) Enligt barnkonventionen ska staterna göra allt 
vad man kan för att skydda barnen. Kränkningar och övergrepp av någons integritet kan ske på 
olika sätt och med olika grad av allvar. Det är den drabbade som bäst vet om gränsen har 
överskridits. Barn är dock mycket utsatta då de ännu inte har utvecklats helt och inte förstår allt 
som händer. Vuxna har ett övertag med sin kunskap och erfarenhet. Barnen är därför ofta i 
beroendeställning till vuxna. Som vuxna har vi ett ansvar att skydda barnen. 
 
Tystnadsplikt och tystnadslöfte 
Tystnadsplikt gäller för den som är anställd. Det vill säga att man inte får föra vidare känslig 
information om en person. Den frivillige undertecknar ett tystnadslöfte. Tystnadslöftet har 
samma innebörd som tystnadsplikt men kan inte regleras i lag. 
 
Anmälningsplikt 
I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det 
till socialtjänsten, orosanmälan. Personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven 
enskild verksamhet är anmälningsskyldiga och ska anmäla genast. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) 


