Anmälan till socialtjänsten om oro för barn och unga enligt 14 kap 1 § SoL

Anmälan gäller
Barnet/ungdomens namn

Adress

Personnummer

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Vårdnadshavare/förälder
Namn

Adress

Personnummer

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Vårdnadshavare/förälder
Namn

Adress

Personnummer

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Anmälare
Namn

Titel

Arbetsplats

Telefonnummer

E-post

Känner barnet/ungdomens till anmälan

Ja

Nej

Har vårdnadshavarna/föräldrarna informerats om att

Ja

Nej

anmälan görs
Vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp ska vårdnadshavarna/föräldrarna inte
informeras!

Vid ett anmälningsmöte, vem kan kontaktas
Namn

Telefonnummer

Hallstahammars kommun, Socialnämnden 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se

Anledning till anmälan
Beskriv anledningen till anmälan, vad det är som gör att du anmäler just nu och hur länge du känt oro. Var så tydlig som
möjligt med händelser, omfattning, samspel mellan barn/ungdomen och förälder, beteende hos barnet, tecken du sett,
vem har sagt vad o.s.v. Beskriv också vilka konsekvenser du ser att det får för barnet/ungdomen.
Om du är osäker på hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta oss tel. 0220-246 04.
Beskrivning

Har ni själva vidtagit några åtgärder?

Övrigt
Till exempel om det är något särskilt att ta hänsyn till när kontakt tas med barnet/ungdomen och/eller
vårdnadshavaren/föräldern. (t.ex. tolk).

Önskas återkoppling?

Ja

Nej

Underskrift:
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För
mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Hallstahammars kommun, Socialnämnden 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se

