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Orosanmälan vid missbruk till Individ och
familjeomsorgen

Mottagningsdatum

Mottagen av

Personen orosanmälan avser
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Är personen informerad att anmälan skrivs?

☐ Ja

Uppgiftslämnare
☐I tjänst ☐Som privatperson

☐Nej

☐Som tjänsteman vill jag ha återkoppling i ärendet
(Återkopplingen som erhålls är, om en utredning är
inledd, avslutad eller pågående).

Förnamn

Efternamn

Arbetsplats/Titel (om uppgifterna lämnas i tjänst)

Ort

Telefonnummer

E-post

ÅRJÄNGS KOMMUN
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Årjängs kommun
Box 906
672 29 Årjäng

Nertomtvägen 4

0573-141 54 vx

kommun@arjang.se

212000-1835

Fax

Webbplats

Bankgiro

0573-123 45

www.arjang.se

117-3244

ÅRJÄNGS KOMMUN
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Vad var det som gjorde att du anmälde just nu?

Hur länge har oro funnits för personen, hur har den sett ut och vad har den berott på?

Tror du att det finns en akut fara för personen, i så fall hur?
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Finns det andra personer i hushållet och finns det någon oro för dem?

Är det något särskilt individ- och familjeomsorgen behöver tänka på inför kontakt?

Skulle du kunna tänka dig medverka vid ett möte för att diskutera anmälan med personen och dennes
närstående?
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Viktigt att tänka på vid anmälan
Om du misstänker att någon missbrukar och far illa, bör du göra en
orosanmälan till Individ och familjeomsorgen.
Om du är osäker på om det är nödvändigt eller inte, kan du ringa Individ och
familjeomsorgen för en konsultation. I samtalet kan du ställa frågor och få
vägledning och stöd utan att behöva uppge din eller personens identitet.
Vill du göra en anonym anmälan gäller det att inte uppge ditt namn när du
kontaktar oss. Om namnet på anmälaren är känt, har Individ och
familjeomsorgen ingen möjlighet att hemlighålla informationen som ges.
Vid en anonym anmälan är det viktigt att informationen är så utförlig som
möjligt, eftersom socialsekreteraren som tar emot ärendet inte har någon
möjlighet att kontakta den som anmäler. Vid anonyma anmälningar är det bra
att göra upp om en tid där du ringer upp igen, i händelse av att
socialsekreteraren behöver ytterligare information.
Om du anmält i tjänsten, kan du få återkoppling från oss. Återkopplingen som
erhålls är, om en utredning är inledd, avslutad eller pågående.

