Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa
* Obligatoriska fält

0 Information till sökande
0.1 *
Jag godkänner genom användandet av denna tjänst att
Svalövs Kommun hanterar mina personuppgifter (i de fall
anonymitet ej väljs) i enlighet med
Dataskyddsförordningen.

1 Anmälare
1.1 Jag lämnar uppgifterna* (Du kan endast välja ett alternativ)
som privatperson och vill lämna mina kontaktuppgifter

som privatperson och vill vara anonym

i tjänsten

2 Anmälarens uppgifter

Anmälarens uppgifter
2.1 Namn*
2.2 Gatuadress
2.3 Postnummer
2.4 Ort
2.5 E-postadress
2.6 Telefon*
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3 Tjänstepersonens uppgifter

Tjänstepersonens uppgifter
3.1 Yrkestitel*
3.2 Arbetsplats*
3.3 Avdelning (vid behov)

4 Barnets/ungdomens uppgifter
4.1 Barnets/ungdomens uppgifter
1. Personnummer

2. Personnummer

1. Efternamn

2. Efternamn

1. Förnamn

2. Förnamn

3. Personnummer

4. Personnummer

3. Efternamn

4. Efternamn

3. Förnamn

4. Förnamn

4.2 Är barnet/ungdomen informerad om att orosanmälan skrivs?* (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja
Nej
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5 Barnets/ungdomens uppgifter
5.1 Barnets/ungdomens uppgifter
1. Personnummer

2. Personnummer

1. Efternamn

2. Efternamn

1. Förnamn

2. Förnamn

3. Personnummer

4. Personnummer

3. Efternamn

4. Efternamn

3. Förnamn

4. Förnamn

5.2 Är barnet/ungdomen informerad om att orosanmälan skrivs?* (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja
Nej
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6 Vårdnadshavares uppgifter
6.1 Vårdnadshavare/förälder 1
6.2 Namn
6.3 Gatuadress
6.4 Postnummer
6.5 Ort
6.6 Personnummer
6.7 E-postadress
6.8 Telefonnummer
6.9 Är vårdnadshavaren/föräldern informerad om att orosanmälan skrivs? (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja
Nej
6.10 Vårdnadshavare/förälder 2
6.11 Namn
6.12 Gatuadress
6.13 Postnummer
6.14 Ort
6.15 Personnummer
6.16 E-postadress
6.17 Telefonnummer
6.18 Är vårdnadshavaren/föräldern informerad om att orosanmälan skrivs? (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja
Nej

7 Beskrivning av oron

Beskrivning av oron
7.1 Beskriv din/er oro*
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7.2 Hur länge har du varit orolig för barnet/den unge?*

7.3 Finns det andra som är oroliga för barnet/den unge?* (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja
Nej
Vet ej
7.4 Om ja, uppge vilka
7.5 Finns det något som fungerar bra när det gäller barnets/den unges situation?*

7.6 Tror du att det är en akut fara för barnet/den unge?* (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja
Nej
7.7 Om ja, vad händer om ingenting görs nu?
7.8 Behövs det tolk vid samtal med vårdnadshavare?* (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja
Nej
7.9 Om ja, ange språk
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8 Tidigare åtgärder

Tidigare åtgärder
8.1 Tidigare åtgärder

8.2 Jag vill ha återkoppling* (Du kan endast välja ett alternativ)
Ja

Nej

Sökandes underskrift
Ort och datum

Underskrift
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Anvisningar för blankett

Information till sökande
Om du känner oro för att ett barn far illa, kan du
anmäla det till socialtjänsten. Antingen via denna
sida eller att ringa till kommunens växel och be
att få bli kopplad till socialtjänstens
mottagningstelefon.
Du kan vara anonym.
Socialtjänsten i Svalövs kommun läser och
handlägger regelbundet alla inkommande
ärenden under arbetstid.
Våra arbetstider är måndag till fredag kl. 08:0017:00.
Mottagningstelefon 0418-47 50 63
Mottagningstelefonen är till för ärenden gällande barn
& unga samt familj. Andra ärenden hänvisas till
respektive enhet.
Måndag: kl. 13 - 17
Tis - fred: kl. 8 - 17
Sociala jouren i Helsingborg 042-10 68 69
När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp
med akuta sociala frågor kan du vända dig till
socialjouren. Socialjouren ger dig akut hjälp på
kvällar, nätter och helger.
Mån-tors kl 17.00-24.00
Fre kl 17.00-02.00
Lör kl 10.00-02.00
Sön kl 10.00-24.00
Övrig tid: 0418-47 52 98
De arbetar både via telefon och ute på fältet genom
hembesök. Det kan handla om våld, missbruk och
övergrepp eller om du misstänker att någon far illa.

Information om behandlingen av dina
personuppgifter genom användandet
av e-tjänsten
Ändamål/ syfte med hanteringen
Dina personuppgifter kommer att användas för att
socialnämnden ska kunna handlägga ditt ärende.
Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig och
ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter
enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan kontakta
personuppgiftsansvarig via kommunens växel,
0418-47 50 00.
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Rättsliga grunden för
personuppgiftsbehandlingen
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina
personuppgifter genom tjänsten är
myndighetsutövning. Gallring av personuppgifter
hanteras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Läs mer om hur Svalövs kommun hanterar dina
personuppgifter

Anvisningar för fält

0.1

Beskrivning

Jag godkänner genom användandet av denna
tjänst att Svalövs Kommun hanterar mina
personuppgifter (i de fall anonymitet ej väljs) i
enlighet med Dataskyddsförordningen.

1 Anmälare

Anvisningar för fält

1.1 Jag lämnar uppgifterna

Beskrivning

som privatperson och vill lämna mina
kontaktuppgifter

som privatperson och vill vara anonym

i tjänsten

2 Anmälarens uppgifter

3 Tjänstepersonens uppgifter

4 Barnets/ungdomens uppgifter
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4.2 Är barnet/ungdomen informerad om
att orosanmälan skrivs?

Beskrivning

Ja

Nej

5 Barnets/ungdomens uppgifter

5.2 Är barnet/ungdomen informerad om
att orosanmälan skrivs?

Beskrivning

Ja

Nej

6 Vårdnadshavares uppgifter

6.9 Är vårdnadshavaren/föräldern
informerad om att orosanmälan skrivs?

Beskrivning

Ja

Nej

6.18 Är vårdnadshavaren/föräldern
informerad om att orosanmälan skrivs?

Beskrivning

Ja

Nej

7 Beskrivning av oron

7.3 Finns det andra som är oroliga för
barnet/den unge?

Beskrivning
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Ja

Nej

Vet ej

7.6 Tror du att det är en akut fara för
barnet/den unge?

Beskrivning

Ja

Nej

7.8 Behövs det tolk vid samtal med
vårdnadshavare?

Beskrivning

Ja

Nej

8 Tidigare åtgärder

8.2 Jag vill ha återkoppling

Beskrivning

Ja

Nej

9 Sammanfattningssida

10 Tacksida
Vi kan komma att kontakta dig om det är så att du inte valt att vara anonym. Du kan komma i kontakt med oss
genom kommunens växel, på telefonnummer 0418-47 50 00, alternativt genom att ringa socialtjänstens
mottagningstelefon på telefonnummer 0418-47 50 63. Mottagningstelefonen är öppen måndagar kl. 13-17 och
tisdagar-fredagar kl. 8-17.
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