Anmälan vid misstanke om att barn far illa
- enl 14 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL)
Ankomstdatum till socialtjänsten:

Uppgifter om barnet
Barnet/elevens namn och adress

Personnummer - 10 siffror

Förskola/skola

Avdelning/årskurs/klass

Kontakt
Ansvarig förskolechef/rektor

Telefon

Uppgiftslämnare (om annan än ovan)

Telefon

Vårdnadshavare
Förnamn och efternamn

Adress

Telefon (både fast och mobil)

Förnamn och efternamn

Adress

Anmälan

Telefon (både fast och mobil)

Bör innehålla information såsom:
• Vad är det man har fått kännedom om eller vad är det man misstänker? (konkret beskrivning av oron för barnet)
• Hur fick man kännedomen eller hur uppstod misstanken? (egna iakttagelser/vem har berättat?)
• Beskrivning av barnet
• Beskrivning av förskolans/skolans samarbete med föräldrarna

Gällande anmälan:
Hur länge har oro funnits?

Har tidigare orosanmälan gjorts?
Ja

Nej

Från vilket datum?

Vilka nya uppgifter har inkommit som föranleder en ny anmälan?

Känner barnet/eleven till att anmälan görs?
Ja

Nej

Känner vårdnadshavaren/-na til att anmälan görs?*
Ja

Nej

Föreligger akut fara?*
Ja

Nej

*OBS!
Vid misstanke om våld eller övergrepp mot barnet/ungdomen eller vid behov av skydd kontaktas inte vårdnadshavare. Den kontakten tas av socialförvaltningen.

Vad fungerar bra när det gäller barnets/elevens situation?

Finns det andra barn i familjen? Om ja, ange namn och ålder:

Finns det något särskilt att beakta vid kontakt med barnet/ungdomen och/eller vårdnadshavare?
(ex. behov av tolk osv).

Aktuell situation i förskola/klass: Vilka åtgärder har skolan vidtagit?
(ex. pedagogisk utredning, social utredning och/eller basutredning).

Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan enligt 1 §
ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt (Socialtjänstlagen 11 kap 1a §, lag
2012:776). Det innebär att anmälaren kan kallas tillsammans med familjen vid socialtjänstens första möte med familjen med anledning av anmälan. Familjen kan avböja erbjudandet.
Önskar du (anmälaren) delta i möte mellan socialnämnden, barnet och vårdnadshavare med anledning av anmälan?
Ja

Nej

Datum och underskrift anmälare

Datum och underskrift anmälare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att utredning har inletts, inte
har inletss eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med
hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta (Socialtjänstlagen 11 kap 1b §, lag
2012:776)
Anmälaren önskar få information enligt Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 1b §.

