2018-11-27

Socialförvaltningen
Socialkontoret

Anmälan om missförhållanden
enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
Sida 1 (3)
Anmälan postas, lämnas in eller faxas till socialkontoret:
Postadress: Socialkontoret, Drottninggatan 5, 591 86 Motala
Besöksadress: Drottninggatan 5, 591 35 Motala
Fax: 0141-21 27 30
Datum för anmälan

Mottagningsdatum

Anmälan/information på annat sätt mottagen av

Barnet/den unge
Fullständigt namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnr

E-postadress

Ort
Telefonnummer

Vårdnadshavare 1
Fullständigt namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnr

E-postadress

Ort
Telefonnummer

Vårdnadshavare 2
Fullständigt namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnr

E-postadress

Ort
Telefonnummer

Uppgiftslämnare
Fullständigt namn

Relation till barnet/den unge

Eventuell förskola/skola
Adress

Postnr

E-postadress

Ort
Telefonnummer

Uppgifterna lämnas i egenskap av
Tjänsteman

Postadress
591 86 Motala

Privatperson, ej anonym

Besöksadress
Drottninggatan 2

Privatperson, anonym

Telefon vxl
0141-22 50 00

Annan, ange vem:

Webbplats
motala.se/kommun

e-postadress
motala.kommun@motala.se

2018-11-27
Innehållet i anmälan/information på annat sätt:

Information
Vad är det som gör att ni anmäler just nu?

Hur länge har oro funnits?

Vad skulle hända om inget görs nu?

Var befinner sig barnet/den unge just nu?

Tror ni att det är en akut fara för barnet/den unge?
Nej

Ja, ange på vilket sätt:

Finns det andra barn i familjen?
Nej

Vet ej

Ja, ange antal och ålder:

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

Tolkbehov, språk:

Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se/kommun

e-postadress
motala.kommun@motala.se

2018-11-27
Känner vårdnadshavaren/vårdnadshavare 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 anmälan/informationen med de berörda?

Önskar återkoppling
Ja

Nej

Notera att det inte är socialtjänstens skyldighet att kontakta anmälaren för att ge återkoppling, utan att ansvaret för kontakt ligger lika mycket på den som gjort
anmälan. Om du som gjort anmälan inte blivit kontaktad inom 1-2 veckor, ring socialtjänsten i barnets/ungdomens hemkommun. Om du valt att vara anonym
kan vi inte återkoppla till dig.

Vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp ska vårdnadshavare inte informeras!

Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är Socialnämnden för Motala
kommun. Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00).
Socialnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens art. 6.1 e vars betydelse är att handlingen är
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Personuppgifterna som lämnas används för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende. Uppgifter som inte
omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Du har rätt att få information om vilken information som finns registrerad om dig. Socialnämnden är också skyldig att snarast rätta felaktiga,
ofullständiga eller missvisande uppgifter.
Kommunens dataskyddsombud nås på 0141-22 50 00 eller motala.kommun@motala.se.
Vill du klaga på vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till tillsynsmyndigheten – Datainspektionen.
Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på motala.se/kommun.
Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se/kommun

e-postadress
motala.kommun@motala.se

