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Anmälan till socialkontoret om oro för barn

Enligt 14 kap 1 § SoL

Socialnämnden behandlar era personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen
(2016/679). Mer information om hur Sävsjö kommun hanterar dina personuppgifter finns på
savsjo.se/personuppgifter. Gällande dina personuppgifter kan du kontakta kommunen via epost: kommun@savsjo.se och via brev: Sävsjö kommun, Djurgårdsgatan 1, 576 80 Sävsjö.
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i
sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Du kan använda denna
blankett.
Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till
socialnämnden. Du rekommenderas då att ringa in till socialkontoret så att handläggaren kan
guida dig i uppgiftslämnandet. Du har möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Lämnar
du in blanketten så väljer du då att inte fylla i fälten under rubriken Anmälare. Om du väljer att uppge
ditt namn i blanketten kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Anmälare
Namn

Arbetsplats

Adress

Titel

Postnummer och postort
Telefon

E-post

Anmälan gäller
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och postort
Finns behov av tolk:

Om tolkbehov finns: vilket språk?

Vårdnadshavare
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och postort
Finns behov av tolk:

Om tolkbehov finns: vilket språk?

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

Mejl

Webbplats

Villagatan 12

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 154 60 (vx)

+46 382 132 30

socialen.soc@savsjo.se

www.savsjo.se

Anmälan till socialkontoret om oro för barn
Vårdnadshavare
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och postort
Finns behov av tolk:

Om tolkbehov finns: vilket språk?

Har vårdnadshavarna informerats om att anmälan görs?

Ja

Nej

OBS! Vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp ska vårdnadshavarna inte informeras!

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
konkret och tydlig som möjligt med händelser, omfattning, samspel mellan barn och förälder, beteende hos barnet, tecken du sett, vem som sagt vad och annat som beskriver varför du känt oro. Beskriv också vilka konsekvenser du ser att det får för barnet. Om du är osäker på hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta socialkontoret för konsultation. Telefon enligt första sidans sidfot.

Anmälan till socialkontoret om oro för barn
Övrigt
Till exempel om det är något särskilt att ta hänsyn till när kontakt tas med barnet/den unge och/eller vårdnadshavaren

Underskrift

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål anmälan avser
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

För att bibehålla sekretess skickas blanketten per post.
OBS! Ej via mail.
Adress finner du i första sidans fot

Anmälan till socialkontoret om oro för barn

Behandling av personuppgifter utifrån socialtjänstlagen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som namn, telefonnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är att vi ska kunna kontakta dig för att få kompletterande uppgifter
samt att den unge och dess vårdnadshavare har rätt att få reda på vem som har gjort en orosanmälan.
Om du anmäler som privatperson har du rätt att vara anonym. Vill du vara anonym ska
du inte fylla i något fälten under rubriken Anmälare.
Dina uppgifter har samlats in från blanketten som du fyller i. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftningen. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är vi ska kunna fullfölja en rättslig skyldighet.
Hur länge dina uppgifter kommer att sparas beror på vad din anmälan leder till.
Om din anmälan leder till en utredning kommer dina uppgifter att sparas i den unges personakt. Personakten bevaras på socialkontoret i 5 år efter att ärendet avslutats. Efter det överlämnas personakten
till Sävsjös kommunarkiv där den bevaras enligt 12 kapitlet 2 § socialtjänstlagen samt 7 kapitlet 2 § socialtjänstförordningen.
Om din anmälan inte leder till en utredning sparas dina uppgifter på socialkontoret i 1 år.
Personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att lämnas ut till berörda vårdnadshavare samt
till den unge. Vi kan även behöva dela dem med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Men vi kommer aldrig att föra över dina uppgifter till ett land utanför EU.
Du har rätt att kontakta oss om du vill
• Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
• Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
• Begära överföring av uppgifter.
• Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
• Göra invändningar.
• Begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0382-154 60 eller socialen.soc@savsjo.se .

