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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. Personuppgifterna 
dataregistreras. Alla uppgifter är sekretesskyddade.  
 
Har du frågor kring hur du ska lämna en anmälan är du välkommen att höra av dig till socialkontoret, tfn: 
0141-22 53 00. Anmälan går också att lämna muntligt till socialtjänsten. 
 
Vill du vara anonym ska du inte uppge något under nedanstående rubrik Uppgiftslämnare. Personer 
som omfattas av lagstadgad anmälningsplikt enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen får inte vara 
anonyma. 
 
 
 
Uppgiftslämnare 
Namn 
 

Relation till den som anmälan gäller 
 

Adress 
 

Telefonnummer (inkl. riktnummer) 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Mobiltelefon 
 

e-post 
 

Vet den enskilde som anmälan gäller att du kontaktat socialtjänsten? 

 Ja  Nej 

 
 
Vem gäller anmälan? 
Fyll i de uppgifter du kan och vill dela med dig 
Personen är okänd 

 Ja   Beskriv i så fall hur du har kännedom om den enskilde 

Namn 
 

Personnummer 
 

Adress 
 

Telefonnummer (inkl. riktnummer)  
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Mobiltelefon 
 

e-post 
 

 
 
Anmälan avser 

 Missbruk- och/eller beroendeproblematik  Psykisk ohälsa  Våld i nära relation  Missförhållande 

  
 



Anledning till anmälan 
Beskriv din oro och anledning till anmälan 
 

 
 
Finns minderåriga barn i hushållet? 

 Ja  Nej  Vet ej 

 
Om ja, har anmälan gjorts till socialkontorets grupp för barn och unga? 

 Ja  Nej  Vet ej 

 
 
Har kontakt tagits med Region Östergötland? 

 Ja  Nej  Vet ej 

 
 
Om ja, finns någon upprättad planering med Region Östergötland? 

 Ja  Nej  Vet ej 

 
 
Om det framkommer att den enskilde som anmälan gäller är folkbokförd i annan kommun, skickas anmälan 
vidare till socialtjänsten i den kommunen. 
 
 
Anmälan skickas till: 
Socialkontoret 
591 86 Motala 
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