Vård- och socialförvaltningen

ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN
vid misstanke om att barn behöver stöd/skydd
enl 14 kap 1 § SoL
Datum

Barnet som anmälan gäller
Efternamn, förnamn

Personnummer

Adress

Telefon

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare

Efternamn, förnamn

Efternamn, förnamn

Syskon/andra barn i familjen
Efternamn, förnamn och födelseår

Information
Exempel på frågor:

(Om behov finns kan separat papper användas)

● Vad har hänt? Var/när? Hur länge har oron funnits?
● Hur har du fått vetskap? Har barnet berättat, egen iakttagelse eller hörsägen?
● Vad kan hända om inget görs nu? Finns risk för upprepning?
● Känner vårdnadshavarna/barnet till att anmälan görs?
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Tror ni att det är en akut fara för barnet?

Ja (ange vilken)
Nej

Skulle ni kunna tänka er att medverka vid en träff för att diskutera anmälan/informationen med de berörda?
Ja

Nej

Uppgiftslämnare
Uppgiftslämnarens relation till barnet

Namn

Adress

Telefon

Instruktioner
Mallen är ett stöd till samverkanspartners till socialtjänsten när anmälan enligt SoL 11:1 skall göras. Försök att vara
så tydlig som möjligt i den information som ges. Gäller anmälan flera barn i samma familj, så använd en anmälan
per barn.
Blanketten faxas eller skickas via post till Individ- och familjeomsorgen. Maila inte, eftersom det kan finnas risk
för att sekretesskyddade uppgifter blir åtkomliga.
Adress: Strömsunds kommun, Individ- och familjeomsorgen, Box 199, 833 22 Strömsund
Fax nr: 0670-163 16 Telefon: 0670-163 20
Efter anmälan inkommit kommer ärendet att fördelas till handläggare som tar kontakt med familjen. Om behov finns
kan handläggare ta kontakt med uppgiftslämnaren för mer information. Ett mottagningskvitto skickas till anmälaren
där kontaktuppgifter finns om behov av vidare kontakt uppstår.

"Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvård och
socialtjänsten är skyldig att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som
kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd" (SoL 14:1).

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Läs mer på www.stromsund.se/gdpr
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