
Hej,                                                                                                                  

Efter vårt telefonsamtal den 25/10 noterat nedanstående: 

  

Annika Möllström kontaktar avdelningschef för myndighetsutövning telefonledes för att 

överlämna klagomål. Klagomålen gäller de utredningar, med stöd av 11 kap 1 § SoL, som 

genomförts av socialsekreterare inom barn och familjeenheten gällande moderns två barn, E 

och M. Modern är ej vårdnadshavare till barnen men modern har fått ta del av utredningarna 

utifrån att det pågår en vårdnadstvist. Sammanfattningsvis framför modern att utredningarna 

är bristfälliga och osakliga. Modern framför att barnen genom utredningarna får en 

förvrängd syn på sin mamma. Modern framför att ansvarig handläggare har dragit slutsatser 

som inte stämmer och undvikit att ta med viktig information i sin bedömning. Modern vill att 

rättelser görs i utredningarna.   

Modern framför att utredningarna gällande barnen utgår från att modern är psykiskt sjuk. 

Modern framför att hon inkommit med två friskintyg från olika läkare. 

Modern har lämnat in polisanmälningar som styrker att mor och barn varit utsatta. I 

utredningen omnämns inte denna dokumentation vilket modern anser är osakligt av ansvariga 

utredare. 

  

Under telefonsamtalet klargjorde jag att ändringar inte görs i en avslutad utredning. 
Utredningar kommuniceras part (i detta fall vårdnadshavare) innan beslut fattas. Om part 
inkommer med kommentarer/synpunkter på utredningen innan beslut fattas kan ändringar 
göras. Därefter avslutas utredningen och dokumentationen är låst. Ny utredning kan inledas 
om part inkommer med en ny ansökan eller om det inkommer uppgifter (anmälan) som 
föranleder att barnens behov av stöd/skydd behöver utredas. 

  

I mailet som du skickade till mig den 25/10, dvs samma dag, skriver du nedanstående. Jag 
besvarar dina frågor/kommentarer med röd text 

1.      ·          Efter samtal med experter så brister båda utredningarna i saklighet då 
handläggare Maria Shabaltas har utelämnat för utredningarna väsentligt 
underlag som skickats in av modern Annika Möllström. Utredningarna har därför 
genomgående fel slutsatser och saknar en rad avgörande analyser som är 
nödvändiga för Max och Ellens bästa. Utredningar med stöd av socialtjänstlagen 11 kap 1 
§ är ett beslutsunderlag. Det är  ansvarig handläggare som, i samråd med ansvarig chef, avgör 
vilken skriftlig information som är relevant att ta med för att kunna göra en bedömning/analys 
kring barnens behov av stöd. Innan utredningen avslutas kommuniceras den med part, i detta 
fall vårdnadshavare, och part har då rätt att inkomma med kommentarer som kan föranleda 
ändringar/rättelser i utredningen och ev beslut. IVO är vår tillsynsmyndighet och som 
medborgare har man rätt att vända sig dit med klagomål.  

2. Efter samtal med Vallentuna socialnämnds ordförande Anna Frisell har det 
framkommit att flera personer hört av sig och kritiserat socialtjänsten Vallentunas 



handläggning av barnen Maximilian och Ellen Möllström. Socialnämndens ordförande 
Anna Frisell har därmed nödgats samtala med socialtjänsten och deras handläggare 
och ärendet eskaleras nu inom Vallentuna kommun. Gällande om eventuell 
diskussion/samtal hållits med socialnämndens ordförande om ett enskilt ärende så 
råder det sekretess.  

3.      ·          Vidare ifrågasätts det mycket starkt varför utredningen genomförts som en SOL-
utredning vilket innebär förstadiet till ett omhändertagande av båda barnen. Utredning 
med stöd av socialtjänstlagen 11 kap 1 § kan inledas även utifrån en ansökan från part. 
Utredningens primära syfte är att utreda om barn är i behov av stöd eller skydd.   

4.     ·          Handläggare Maria Shabaltas och närstående chefer som ansvarat för 
handläggningen av utredningen gör sig skyldiga till grov ärekränkning av modern 
Annika Möllström samt psykisk misshandel av minderåriga som dessutom är i 
beroendeställning till socialtjänsten. Utredningar med stöd av SoL ska ha fokus på barnens 
behov av stöd och skydd.   

5.      Dessa brister torde innebära grovt tjänstefel och därmed bli en fråga för 
myndighetschefen att hantera. Frågan har hanterats av myndighetschef och den kommer att 
lämnas över till ansvarig verksamhetschef. Utifrån inkomna klagomål kommer ansvarig 
verksamhetschef att gå igenom utredningen med tillhörande dokumentation.  

Jag bifogar vår klagomålsrutin enligt ditt önskemål. 

I tjänsten, 

  

Christine Carlsen 
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