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Bilaga 1  
Rutin och rapporteringsförfarande 

för Tryggare Tillsammans/Child Safeguarding rapportering 

Rutinen är kopplad till Tryggare Tillsammans – en trygg och säker verksamhet för barn, Rädda Barnens Child 
Safeguarding Policy.  

Denna rutin gäller för Rädda Barnen i Sverige. Alla ärenden inom den internationella verksamheten ska 
följa internationella Rädda Barnens rutiner och rapporteringsförfaranden1  

Alla rapporter kommer att behandlas utifrån de rutiner som beskrivs i detta dokument.  All rapportering 
i förtroende kommer att behandlas utifrån det bästa för barnet, oavsett utfallet av utredningen.   

Alla fall av rapportering kommer att tas om hand på ett professionellt och konfidentiellt sätt samt utifrån 
vad som är lämpligast. Konfidentiellt betyder att all rapportering tas om hand av ansvariga chefer 
eller andra lämpliga inom organisationen, som t.ex. utnämnda kontaktpersoner, innan ett beslut tas 
om anmälan ska göras till social eller polisiär myndighet.   

Vid misstanke om att ett ärende är av kriminell karaktär kommer ärendet att rapporteras till polisen, om 
detta inte innebär en risk för barnet.   

Rädda Barnens rapporteringsvägar visar hur risker, incidenter och misstankar ska rapporteras. 
Dessa omfattar Rädda Barnens personal, representanter2 och partnerorganisationer.   

En anställd som avsiktligen gör en felaktig eller illvillig anklagelse om övergrepp kommer att möta 
disciplinära åtgärder.  

Det finns två typer av rapporteringsförfaranden inom Tryggare Tillsammans/Child Safeguarding. 
Dessa är incidentrapportering och riskrapportering. 

•

• 
•

1 Länk till SCIs CSG sida. 

2 Alla medlemmar, aktiva och anställda inkl. Styrelseledamöter i lokalföreningar, distrikt och riksstyrelse 
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Uppföljning av rutinen  

Child Safeguarding Directorn  har ansvar för uppföljning av policyn. 

Definition av begrepp 

Vi har valt att kalla Child Safeguarding Tryggare Tillsammans för att göra det tillgängligt för hela 

Rädda Barnens verksamhet.  

Styrande dokument 

Dokument som denna rutin informeras eller styrs av: 

• Tryggare Tillsammans – Rädda Barnens Child Safeguarding 
Policy

• Child Safeguarding Protocol

4 Personuppgifter kommer inte att samlas systematiskt pga personuppgiftslagen i Sverige. 
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•

• 
•

1. Om barnet/barnen

(ett separat papper ska skrivas för varje barn då detaljer kring kränkningar eller övergrepp aldrig är
likadana för enskilda barn i grupp)

 Könsidentitet: Namn:      

Ålder:  

Adress:  

Vem bor barnet hos? 

2. Angående din oro

Hur kommer det sig att du känner oro: Misstanke/Iakttagelse/Anklagelse/Avslöjande 

(Den här delen avser information om hur du fick kännedom om det påstådda övergreppet, och när 
övergreppet inträffat, inklusive datum, tid och plats. När det gäller ett påstående som görs av en tredje 
person, lämna uppgifter om den personen om möjligt)  

Typ av oro/anklagelse: 

(Denna del bör innehålla information om vilken typ av påstådda övergrepp som skett, kränkande, 
diskriminerande, fysiska, sexuella, psykologiska, utnyttjande; det kan vara mer än en kategori. Skriv ner exakt 
vad som sades eller vad barnet sade samt vad du sade)  
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Information gällande påstådd förövare, om känd: (namn, roll, typ av arbete, ort, etc.) 

Dina iakttagelser: (t ex barnets känslomässiga tillstånd, eventuella fysiska skador) 

Behöver barnet läkarvård? 

Annan relevant information: (T ex funktionsnedsättning? språk? omständigheter?) 

Är några andra organisationer berörda? (redogör för andra organisationer som arbetar med 
detta barn)   

Var andra barn inblandade eller möjligtvis medvetna om incidenten? (namn, antal, åldrar, kön) 

Vilka åtgärder har vidtagits i förhållande till andra barn som var/kan ha varit 
inblandade? (Skrev du ytterligare rapport för dessa?)  
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Har du rapporterat till förälder/föräldrar eller vårdnadshavare? 

(Personen/personers namn och kontaktuppgifter, samt datum och tidpunkt då du kontaktade dem eller 
försökte att kontakta dem)  

Har du rapporterat till annan personal inom Rädda Barnen eller annan 

organisation?  

(Skriv namnet på organisationen och person till vilken rapporten gjordes, datum och tidpunkt) 

Råd från den andra organisationen: 

Vidtagna åtgärder av Rädda Barnen och tidsram för respons: (Vilka åtgärder vidtog 
du lokalt, remisser, rapporter, till vem och när)    

Ditt namn och din roll i Rädda 

Barnen:  Din relation till barnet/

barnen i fråga:  Rapportörs 

underskrift och position:   

Datum och ort: 
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Namn på kontaktperson eller chef som rapporten skickats till och datum:  

 

 

1. Om risken eller bristen i vår verksamhet
(ett separat papper ska skrivas för varje risk för att säkerställa uppföljning och åtgärd).

 Beskriv risken (vad är bristen, på vilket sätt brister verksamheten, hur upptäcktes bristen) 

Var/Tillhörighet: (beskriv relevant tillhörighet: Aktivitet / Lokalförening / Projekt / Program / Region / 
Sektion / Avdelning) 

När inträffade tillbudet? 

Vem är ansvarig för verksamheten? 

Är några andra organisationer berörda? (redogör för andra organisationer som arbetar med 
denna verksamhet)   
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Ev. förslag till åtgärd: 

Annan relevant information: 

Har du rapporterat till annan personal inom Rädda Barnen eller annan 
organisation?  
(Skriv namnet på organisationen och person till vilken rapporten gjordes, datum och tidpunkt) 

Råd från den andra organisationen: 

Vidtagna åtgärder av Rädda Barnen och tidsram för respons: (Vilka åtgärder vidtog 
du lokalt, remisser, rapporter, till vem och när)    

Ditt namn och din roll inom Rädda Barnen:  
Rapportörs underskrift och position:   

Datum och ort:  

Namn på kontaktperson eller chef som rapporten skickats till och datum:  
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UPPFÖLJNING 
Fylls i av ansvarig kontaktperson i samråd med ansvarig för berörd verksamhet. 

Beskriv beslutad åtgärd: 

Tidsplan för åtgärd (datum då bristen ska vara åtgärdad) 

Brist/risk åtgärdad: (datum) 
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