Anmälan vid misstanke om att ett barn/ungdom far illa
enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen
Barnet/den unge
Namn

Personnummer
Adress
Telefon

Mobiltelefon

Vårdnadshavare
Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Adress

Adress

Telefon, Mobiltelefon

Telefon, Mobiltelefon

Uppgiftslämnare
Namn
Telefonnummer
Myndighet etc. (med adress för återkoppling)

Anledning till anmälan
Vad är det som gör att ni ringer/anmäler just nu? Behövs mer plats för att beskriva anledningen till anmälan går det bra att bifoga ett dokument.

Hur länge har oro funnits?

Var befinner sig barnet/den unge just nu?

Tror ni att det är någon akut fara för barnet/den unge? Om ja, vilken?

Finns det andra barn i familjen som ni tror kan fara illa? Om det finns det ange namn och ålder.

Är det något särskilt att beakta när vi kontaktar barnet/den unge och/eller vårdnadshavarna?

Känner vårdnadshavare/vårdnadshavarna till att anmälan görs?

Känner barnet/den unge till att anmälan görs?

Skulle ni kunna tänka er att medverka vid en träff för att diskutera oron med de berörda?

Övrigt?

Önskas återkoppling? (gäller ej privatpersoner)

Ja

Nej

Datum

Underskrift

Information om behandling av dina personuppgifter
När du överlämnar en orosanmälan samtycker du till att Leksands kommun (personuppgiftsansvaring) använder dina personuppgifter i
samband med behandling av detta ärende. Uppgifterna används av tjänstemän och nämndemän inom socialtjänsten med syfte att ärendet ska
behandlas på ett rättssäkert sätt. Dina uppgifter kan komma att delas med andra myndigheter när det krävs enligt lag eller förordning. En
person som är anmälningspliktig enligt 14 kap 1 § SoL kan enligt lag inte anonymt anmäla oro till socialtjänsten. Det kan däremot en
privatperson. Då krävs att information om anmälarens personuppgifter inte kommit socialtjänsten till känna
Dina/era uppgifter förvaras i ett dokumenthanteringssystem med hög säkerhet. Dina personuppgifter kan komma att delas med
personuppgiftsbiträden vid teknisk behandling. Orosanmälningar som inte tillförs ett ärende eller leder till att ett ärende upprättas gallras
efter fem år. Ärenden gällande placeringar med stöd av SoL, LVU och LVM gallras inte.
Du har rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats och du kan begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Enligt
dataskyddsförordningen har du rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter ska upphöra, raderas, rättas eller flyttas. Dessa rättigheter kan
dock begränsas av dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning. De lagar och förordningar som styr socialtjänstens behandling av
personuppgifter är förutom dataskyddsförordningen huvudsakligen förvaltningslagen (FL), socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen (SoF)
och Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS). Uppgifterna omfattas av sekretess enligt offentlighet och sekretesslag (OSL).

Anmälan skickas/faxas till:

Socialkontoret, Leksands kommun
Hagagatan 8
793 30 Leksand

Fax: 0247-100 45

