Anmälan om misstanke till
socialkontoret om barn/ungdom
som far illa
OBS! Om du önskar vara anonym uppge ej ditt namn eller kontaktuppgifter
Uppgifter om anmälaren:
Datum:

För- och efternamn:

Telefonnummer:

Vilken relation har anmälaren till barnet/ungdomen?(T ex anhörig/granne/lärare etc?)

Barnet/den unge, som anmälan avser:
Personnummer:

För- och efternamn:

Telefonnummer:

Adress:

Förskola/skola/gymnasium:

Har barnet syskon? Om, ja, gäller den oro du anmäler även syskonen?

Vårdnadshavare:
Personnummer:

För- och efternamn:

Telefonnummer:

För- och efternamn:

Telefonnummer:

Adress:

Personnummer:

Adress:

Beskrivning: Anledning till anmälan
Beskriv er oro för barnet/ungdomen (exempelvis en händelse, tidpunkt för din oro)

Finns det oro för bristande omsorg eller annan oro/misstanke hos
vårdnadshavare/annan närstående?

Vidare frågor till uppgiftslämnaren:
Vad är det som gör att ni anmäler just nu?
Vad skulle hända om inget görs nu?
Hur har du/ni fått kännedom om oron och hur länge har oron funnits?
Kännedom om andra insatser för barnet/den unge?
Vilka insatser har ev vidtagits inom den egna verksamheten?
Finns det andra barn i familjen som du tror kan fara illa?
Finns det något som fungerar bra när det gäller barnet/den unges situation?
Är det något speciellt vi bör beakta när vi tar kontakt med barnet/den unge och/eller
vårdnadshavarna?
Behövs tolk i mötet med barnet/den unge/vårdnadshavare?
Vilka har underrättats om att anmälan görs/skall göras?
Vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp skall vårdnadshavare inte underrättas. Se nedan.

Hur akut anser du att situationen är?
Inte akut

Ganska akut

Mycket akut

Vi har anmält tidigare:
Ja

Nej

Om JA i så fall när?
Övrigt:

Frågor att ställa till barnet/den unge vid oro kring våld:
När ett barn berättar att det har blivit utsatt för exempelvis misshandel eller sexuella övergrepp är det viktigt att
man lyssnar och låter barnet berätta. Undvik att ställa ledande frågor, ställ gärna öppna frågor. Om barnet har
märken kan man fråga föräldrarna vad som har hänt, men inte konfrontera dem med eventuella misstankar.

När i tid har våldet skett?

Har våldet skett tidigare?

Hur ofta sker våldet?

Vem/vilka har utsatt barnet/den unge för våld?

Vart på kroppen har våldet skett (kan du fråga barnet om den kan visa)?

Är barnet/den unge rädd för att gå hem?

Fråga barnet/den unge hur ha/hon bor. Fråga om föräldrarna är separerade och vem
barnet/den unge i sådana fall ska gå hem till?
Finns det syskon i familjen? Är syskonen också utsatta för våld?

Datum:
För- och efternamn anmälaren:
Underskrift anmälare:

Återkoppling – när din anmälan är mottagen får du information om att socialkontoret har tagit emot den, det kallar vi
återkoppling. Enligt 14 kapitlet 1 b§ socialtjänstlagen får socialkontoret informera den som gjort anmälan, enligt 14 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen, om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Detta betyder att du som professionell får denna
information men inte du som är privatperson. Om socialkontoret bedömer det som olämpligt att lämna ut följande information
kommer ingen återkoppling att ges.

Anmälan skickas eller lämnas till:
Strängnäs Kommun
Socialkontoret, Myndighet
Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

Vid brådskande ärende:
Faxa till: 0152-296 05
Ring: 0152-299 95 Mottagningsgruppen

