
OROSANMÄLAN – barn och unga

Datum: 20____-____-____

Barnet/ungdomen orosanmälan avser 
För- och efternamn Personnummer

Adress Telefonnummer

Är barnet/ungdomen informerad om att orosanmälan skrivs? □  Ja  □ Nej

Vårdnadshavare/förälder 1 
För- och efternamn Personnummer

Adress  Telefonnummer

Är vårdnadshavaren/föräldern informerad om att orosanmälan skrivs? □  Ja  □ Nej

Vårdnadshavare/förälder 2 
För- och efternamn Personnummer

Adress Telefonnummer

Är vårdnadshavaren/föräldern informerad om att orosanmälan skrivs? □  Ja  □ Nej

Beskrivning 
Beskriv så utförligt som möjligt anledningen till orosanmälan 

Uppdaterad 26 augusti 2020 

Sida 1 (2)

Besöksadress: Telefon växel: 
Permatsvägen 1 0251-313 00 

Webbplats: 
www.alvdalen.se 

Vård och Omsorgsförvaltningen 
Älvdalens kommun 
796 30 Älvdalen



Information om behandling av personuppgifter 
Älvdalen kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom 
nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och   
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.  
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter.  
För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson. 
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.alvdalen.se

Finns det fler barn i familjen? 

□ Ja          Hur många: _______    Ålder:__________________________________________________ 
□ Nej □ Vet ej

Tror du att det är en akut fara för barnet/ungdomen? 

□ Nej □ Ja, ange varför: __________________________________________

Var befinner sig barnet just nu? _________________________________    □  Vet ej 

Finns det behov av tolk vid kontakt med personerna? □ Ja, vilket språk? _______________________
□ Nej

Övrig information: 

Orosanmälan upprättad av 
□ Jag lämnar uppgifterna i tjänsten
□ Jag lämnar uppgifterna som privatperson (om du som privatperson vill vara anonym, fyll ej i dina kontaktuppgifter nedan)

För- och efternamn Underskrift

Adress/e-post/telefonnummer

Arbetsplats Yrkestitel

För- och efternamn Underskrift

Adress/e-post/telefonnummer

Arbetsplats Yrkestitel

Återkoppling önskas om en utredning inleds  □  Ja (gäller ej privatpersoner)

Skicka anmälan till: 
Individ och Familjeomsorgen 
Älvdalens kommun 
Box 100
796 22 Älvdalen

Sida 2 (2)

Besöksadress: Telefon växel: 
Permatsvägen 1 0251-313 00 

Webbplats: 
www.alvdalen.se 

Vård och Omsorgsförvaltningen 
Älvdalens kommun 
796 30 Älvdalen

http://www.morakommun.se/personuppgifter 
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