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I rutinen benämns lärande miljö som skola men avser alla enheter inom den lärande miljön.
Med elev menas även fritidsgårdens besökare och fritidsklubbens inskrivna.
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Rutiner för polisanmälningar
och anmälningar till socialtjänsten
Bakgrund
Denna rutin är en rekommendation för samtliga skolenheter/fritidsgårdar inom Uppsala
kommun, framtagen av det lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun. I arbets
gruppen sitter representanter från polis, socialtjänst, grundskola, gymnasieskola och fritid.
Rutinen har till syfte att ge samsyn om vad som motiverar en polisanmälan eller anmälan till
socialtjänsten så att brott behandlas lika i lärande miljö, samt skapar bättre samverkan mellan
skola, fritid, polis och socialtjänst. Rutinen har barnens bästa i blickfånget. Ett snabbt och
konsekvent agerande från skola, fritid, polis och socialtjänst är oerhört viktigt för det enskilda
barnets s äkerhet i sådana situationer som detta dokument tar upp.
Avgränsningar
Rutinerna avgränsar sig till sådant som kan leda till en polisanmälan eller anmälan till social
tjänsten. Rutinerna ersätter inte skolans trivselregler, ordningsregler eller andra handlings
planer som tar upp kränkningar, hot och våld i vidare bemärkelse. Rutinerna gäller för alla
skolor och skolformer inom Uppsala kommun. I rutinen benämns lärande miljö som skola men
avser alla enheter inom den lärande miljön. Med elev menas även fritidsgårdens besökare och
fritidsklubbens inskrivna.
Sofia König
samordnare
Lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret,
Avdelningen för social hållbarhet, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 87 00 (växel)
E-post: uppsala.kommun@uppsala.se
www.uppsala.se
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Rutiner för polisanmälan
Det som är att betrakta som brott i samhället i övrigt är också att betrakta som brott i skola.
Med brott avses brott enligt Brottsbalken och brott enligt annan speciallagstiftning. Detta
är en grundregel men det finns ingen lagstadgad skyldighet för skolan att göra en polis
anmälan gentemot en elev, till skillnad från skyldigheten att göra anmälan till socialtjänsten
enligt § 14:1 SoL (Socialtjänstlagen).
Det finns inga nationella föreskrifter som anger om, hur eller när polisen ska kopplas in när brott
begåtts i skolan. Gällande anmälningsskyldighet till socialtjänsten regleras denna enligt 14 kap
1§ socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL). Den gäller alla som är anställda inom barnomsorg och
skola. Som anställd inom skola/förskola har du en lagstadgad skyldighet att genast anmäla om
du misstänker eller får vetskap om att ett barn far illa. Det räcker alltså med misstanke. Med
genast innebär att man inte ska dröja med att göra en anmälan.
Det går inte att exakt ange vad som ska anmälas till polisen och vad som inte ska anmälas. Det
måste bedömas vid varje enskild händelse. Exempel på brottslighet som alltid bör anmälas kan
alltså inte anges. Det är också viktigt att ha i åtanke att gränsen för straffmyndighet är fyllda 15
år vid brottstillfället. Det innebär att barn under 15 år bara i undantagsfall blir föremål för polis
utredning. Det kan till exempel ske då äldre personer är inblandade, eller då det annars är av sär
skild vikt för brottsutredningen enligt Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
(SFS 1964:167).
JO uttalade sig i ett beslut från 2018 att skolan bör vara återhållsam med att göra en polis
anmälan mot barn i de yngsta elevgrupperna och för att ta ställning till om en polisanmälan
mot en elev är nödvändig måste skolan göra en noggrann bedömning i det enskilda fallet. Vid
bedömningen ska hänsyn tas till barnets bästa. Vidare bör t.ex. omständigheter som arten av
det misstänkta brottet, elevens ålder och om det finns förutsättningar för polisen att utreda det
misstänkta brottet beaktas (se JO beslut den 12 juni 2018, dnr 2211-2017).
Polisanmälningar får INTE ses som, eller bli en del av, skolans ordnings- och trivselregler. De får
heller inte användas som påtryckningsmedel i strävan att skapa en bra skolmiljö för lärande. Det
ska inte ersätta det ”goda samtalet” mellan vuxenvärlden och ungdom då hen bär sig ”dumt åt”.
För mer information se: Brå - Att förebygga brott och problembeteenden i skolan.
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Skolans förebyggande arbete
Varje skola är enligt lag skyldig att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande
behandling som bland annat ska innehålla en beskrivning av hur verksamheten arbetar för
att förebygga och förhindra, upptäcka och utreda olika former av trakasserier, diskrimine
ring och kränkande behandling. Fritidsklubben omfattas också av denna lag. Planen mot
diskriminering och kränkande behandling ska redovisa vilka förebyggande åtgärder som
vidtagits av skolan samt vilka åtgärder som kommer att ske då en hot- eller våldssituation
uppstår. Det är särskilt viktigt att handlingsplanerna innehåller en tydlig ansvarsfördelning i
samband med en akut händelse.

Skolans informationsansvar
Varje enskild skola bör tydligt kunna redovisa för personal, elever och vårdnadshavare vilka
rutiner som gäller vid kriminalitet/brott i skolan.
Skolans stöd efter brott
Skolan har ett särskilt ansvar att fortsätta det elevvårdande arbetet med de inblandade
parterna, och att förhålla sig professionellt och neutralt så att de inblandade ska kunna
fortsätta sin skolgång på bästa sätt, eftersom:
• offer och gärningsperson kanske är kvar i samma skola eller klass
• det finns ett behov att bearbeta brottets konsekvenser
• det finns en konflikt mellan offer och förövare – den fanns kanske tidigare eller uppstod på
grund av händelsen
• andra i skolan har blivit påverkade av händelsen – exempelvis lärare, kamrater och
vårdnadshavare.

Vem anmäler?
Elever begår brott
När den brottsliga handlingen utförts av elev/elever ska rektor alt bitr rektor göra anmälan.
För fritid gäller fritidsgårdens/fritidsklubbens enhetschef. Om dessa inte finns tillgängliga vid
pågående brott och polis tillkallas via 112, skall personal som sett brottet betraktas som vittne.
Anmälare till händelsen bör formellt vara rektor alt bitr rektor. Observera att polisens anmälan
till socialtjänsten inte ersätter skolans skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten.
Brott av andra än elever och personal
Brott kan naturligtvis utföras av betydligt fler än enbart elever och personal, exempelvis
vårdnadshavare eller andra personer som tillfälligt besöker skolan. I dessa fall är det rektor
alternativt biträdande rektor som ska polisanmäla händelsen. För fritid gäller fritidsgårdens/
fritidsklubbens enhetschef.
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Anmälan då gärningspersonen är okänd
Det är lika angeläget att polisanmälan görs då gärningspersonen är okänd. Ange personen som
”okänd” i polisanmälan. Det är sedan polisens sak att utreda brottet.

Så anmäler du
•
•
•
•

Vid pågående brott bör polis kallas till plats via 112.
Vid ej pågående brott ring 114 14.
Via polisens hemsida polisen.se kan vissa brott anmälas som tex stölder och inbrott.
Fyll i ett underlag för polisanmälan med blanketten Polisanmälan Brott på skola, se bilaga 1.
Skicka sedan underlaget till polisen via mail registrator.mitt@polisen.se.

Vid tips och information ang misstanke om brott går det att skicka ett mail till polisen.se. På skolor
med samarbete med polis genom SSPF går det bra att lämna information till vederbörande
polis. Som uppgiftslämnare kan du begära att få vara anononym.
Om du tidigare har gjort en polisanmälan och känner att du behöver komplettera anmälan med
ytterligare uppgifter till polisanmälan/händelsen så kan du skriva ett mail till polisens ungdoms
utredare ungdomsutredning.uppsala-knivsta@polisen.se. Uppge då ärendenummer (K-nr) alt
händelse och datum i rubriksfältet.

Vanligt förekommande brott i skolmiljö
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misshandel enligt Brottsbalken 3:5§
Olaga hot enligt Brottsbalken 4:5§
Ofredande enligt Brottsbalken 4:7§
Sexuellt ofredande enligt Brottsbalken 6:10§
Skadegörelse enligt Brottsbalken 12:1§
Stöld och ringa stöld enligt Brottsbalken 8:1§
Rån enligt Brottsbalken 8:5§
Olaga intrång enligt Brottsbalken 4:6§
Narkotikabrott enligt Narkotikastrafflagen 1§

Övrig information angående brott
Tillgreppsbrott
Vid exempelvis stöld av mobiltelefoner bör skolan komma överens med målsägaren/vårdnadshavare om vem som gör anmälan eftersom det vanligen underlättar för polisen om det i anmälan framgår uppgifter som tillverkningsnummer, märke och osv. Oavsett vem som anmäler bör
det ske skyndsamt.
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Att säkra bevis
När det finns bevis är det viktigt att dessa kan säkras av polis, till exempel vid skadegörelse
brott genom klotter där det kan finnas kvarlämnad sprayburk, eller vid brand där det kan
finnas tändmaterial. Dessa föremål bör inte vidröras innan polis anländer, men om f öremålen
måste flyttas/tas omhand innan polis anländer bör det ske med minsta möjlig beröring.
Rådgör gärna med polis.
Vittnesplikt
Regler om vittnesförhör finns i rättegångsbalkens 36 kapitel (SFS 1942:740) (RB). Vittnesplikt
innebär att den som sett eller uppmärksammat händelsen är den som ska vittna. I vårt rättssystem råder vittnesplikt vilket innebär att den som blivit kallad att infinna sig vid ett vittnes
förhör är skyldig att vittna. Underåriga är inte undantagna från vittnesplikt. Domstolen kan
befria en underårig från vittnesplikt (36 kap 4 § RB) om man befarar att den unge på grund av
sin låga ålder kan ta skada av att vittna.
Underlåtelse att anmäla brott
Vissa kategorier av brott är enligt brottsbalkens 23:e kapitel sådana att det finns en lagstadgad
skyldighet att förhindra/avslöja dessa om det kan ske utan fara för en själv eller ens närmaste.
Vad som ska anmälas eller avslöjas är brott som är å färde, det vill säga som pågår eller är på
väg att ske. Ett brott som har kommit till fullbordan är i regel inte längre å färde. Anmälan- och
avslöjandeskyldigheten gäller alltså endast medan brottet pågår. De mest allvarliga brotten
såsom mord eller liknande innebär ett sådant ansvar.
Det är straffbart att strunta i att anmäla/avslöja brott som: grov misshandel, våldtäkt mot barn,
olaga frihetsberövande, rån, våldtäkt och grov skadegörelse.
Olaga intrång på skolor
Skolan är ingen offentlig plats. Det innebär att utomstående personer inklusive elever från andra
skolor INTE har rätt att besöka skolan utan särskilt tillstånd. Besökstillstånd lämnas av verksamhetschef/rektor. Om besökare inte lämnar skolan vid tillsägelse ska polisen kontaktas.
Klotter
Klotter är ett skadegörelsebrott som kan ge fängelse i upp till sex månader. Vid grov skade
görelse kan fängelse i upp till fyra år förekomma. Anmälan och foto på klotter kan bifogas
anmälan. Läs mer på Brå - Skadegörelse.
Grövre våld i skolan
För att förebygga och motverka grövre våld i skolan, läs mer på Grövre våld i skolan.
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Väpnat våld i skolan
Det är ovanligt med väpnat våld i skolan. Kris- och beredskapsplaner ska dock vara
uppdaterade utifrån skolverkets stödmaterial. Läs mer på Väpnat våld i skolan.
Våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte
accepterar en demokratisk samhällsordning, och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt
mål. Att förebygga och att tidigt upptäcka tendenser till våldsbejakande extremism har blivit
allt viktigare och samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis är betydelsefullt. Arbetet
kring demokrati och mänskliga rättigheter, som är ett av grunduppdragen i lärande miljö, är
betydande i det långsiktiga förebyggande arbetet. Uppsala kommun har tidigare haft en handlingsplan kring arbetet mot våldsbejakande extremism men Handlingsplan för trygghet och
säkerhet ersätter den planen. Som stöd i arbetet finns ett nationellt center mot våldsbejakande
extremism; CVE. Uppsala kommun har även en handlingsplan för att främja mänskliga rättig
heter och motverka diskriminering och rasism; Handlingsplan mänskliga rättigheter.
Stödtelefon för yrkesverksamma via nationella center mot våldsbejakande extremism
telefon 08-527 44 290, 9–15 helgfria vardagar. Stödtelefon CVE
Hatbrott
Hatbrott är ett kriminellt uttryck för intolerans. Hatbrottsstatistiken innefattar hatbrott utifrån
gärningspersonens motiv till etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Läs mer på Brå - Hatbrott och Handlingsplan mänskliga rättigheter
Vuxnas sexuella kontakter med barn
Sexuella kontakter med barn via Internet, eller ”grooming” som det ofta kallas i Sverige, kan
innebära olika saker; sexuellt ofredande på olika sätt via chattmeddelanden, hen som blottar
sig framför webbkamera, hen som försöker få barn att posera framför webbkamera och/eller
hen som försöker få barn att lämna ut sitt mobilnummer för att få till telefonsex eller videosamtal via mms. I vissa fall försöker hen betala för sexuella tjänster, i andra utvecklar man en
vänskapsrelation för att senare träffas och förgripa sig på barnet i verkligheten. Läs mer på
Vuxnas sexuella kontakter med barn.
Sexuella trakasserier
Diskrimineringslagen beskriver sexuella trakasserier som ”ett uppträdande av sexuell natur
som kränker någons värdighet”. Sexuella trakasserier sker på många olika platser och det sker
mellan barn, men barn blir också utsatta av personal i lärande miljö. Det är av stor vikt att
alla i lärande miljö reagerar på sexuella trakasserier och arbetar med aktiva åtgärder även på
strukturell nivå för att förebygga. Skolverket visar på att skolans ledning och anställda måste
arbeta med att förbättra sexualundervisningen och göra den mer inkluderande. Det visar även
på vikten av ett normmedvetet förhållningssätt för att bygga tillitsfulla relationer. Läs mer på;
Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling och UR sexuella trakasserier och
skolans ansvar
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Bötning/utpressning
Så kallad bötning har ofta visat sig vara bland de första stegen på en kriminell bana. Men det
finns inget brott som heter ”bötning”. l lagens mening rubriceras brottet som utpressning,
försök till utpressning, våld/misshandel och olaga hot var för sig eller tillsammans. Denna typ av
brott ska skolan se mycket allvarligt på och anmäla.
Droger
Skolan har ett viktigt uppdrag att verka för en drogfri skola. Alla i skolan har ansvar för att
reagera och agera, samt att arbeta för att uppnå en drogfri skola. Viktigt är processerna; upptäcka, förebygga och rutiner för åtgärder. Alla i skolan i alla skolformer är skyldiga att uppmärksamma skolledning/elevhälsa om det finns misstanke om att en elev brukar ANDT( Alkohol,
Narkotika, Doping och Tobak). Det är enligt Narkotikastrafflagen brottsligt att inneha/bära på,
bruka/använda och förvara narkotika. Vid misstanke om langning av alkoholhaltiga drycker
eller langning av narkotiska preparat ska detta anmälas till polis. Tips och information går att
lämnas till polisen via mail polisen.se eller via SSPF. Som uppgiftslämnare kan man begära att
få vara anonym. Om misstanke om brott gäller en specifik elev ska en orosanmälan göras till
socialtjänsten. Handlingsplan för en drogfri skola är till stöd för ledning och medarbetare inom
Utbildningsförvaltningens verksamhet i Uppsala kommun. Läs mer här; Handlingsplan drogfri
skola och Drogpolitiskt program för Uppsala kommun.
Skolbränder
Erfarenhet visar att ”storbränder” nästan alltid föregåtts av bränder i papperskorgar etc. Det
visar sig oftast också att vid huvuddelen av de bränder som sker på skolor misstänker någon i
personalen vem som förorsakat dem. Det är viktigt att dessa misstankar kommer till polisens
och räddningstjänstens kännedom. Att anlägga en brand i skola rubriceras som mordbrand.
Det är synnerligen angeläget att alla typer av bränder anmäls till polisen såväl som räddningstjänsten samt till KIA – kommunens anmälningssystem. Här finns mer information; Brandskydds
föreningen - anlagd brand.
Frågor om brandskydd under kontorstid
Ring brandförsvarets rådgivning på telefon 018-727 30 20. Brandinspektör eller brandingenjör
svarar på frågor och kan vid behov förmedla vidare kontakt inom deras organisation.
Skadegörelse utanför ordinarie skoltid
Skadegörelse utanför ordinarie verksamhet anmäls av fastighetsägaren.

Skolpersonalens befogenheter
På Grövre våld i skolan och Väpnat våld i s kolan finns information om vilka befogenheter som
personal har i skolan när det till exempel gäller omhändertagande av vissa föremål.
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Samarbete
Det är alltid bra att diskutera med andra inom skolan/andra skolledare eller ledningen för
respektive verksamhetsområde om det råder osäkerhet om hur man som ansvarig personal
bör agera. Grunden för ett gott omhändertagande av alla inblandade när det uppstår besvärliga
situationer som kriminalitet ofta vållar, är att arbeta målmedvetet för ett gott samarbetsklimat.
Med detta menas även vårdnadshavare, socialtjänst, polis, fritid och andra utanför skolan som
kan vara berörda på olika sätt av det inträffade.

Stöd till inblandade/berörda
Som ett led i att lösa konflikter som kan vara orsak till eller följd av en kriminell handling, är
det viktigt att alla inblandade parter får det stöd och den hjälp de behöver. Det är också viktigt
att alla inblandade får möjlighet att ha någon vuxen att prata med om det inträffade, oavsett
vårdnadshavarnas engagemang. Det som kan vara en liten händelse för en person kan vara
ett trauma för en annan. Exempelvis är det tryggt om både offer, vittnen och förövare kan ha
personalfrån skolan på plats i tingsrätten vid en eventuell rättegång. Stöd till inblandade och
berörda finns även att få genom Uppsala Ungdomsjour på Socialtjänsten i form av Stödcentrum
för unga brottsoffer, Medlingsverksamhet mm. Kontaktuppgifter till Uppsala Ungdomsjour är:
Tfn 018-727 59 09, 070-824 86 14 eller mail: uppsalaungdomsjour@uppsala.se.

Rutiner för anmälan till socialtjänsten
när barn far illa
Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har en skyldighet
att genast anmäla till socialtjänsten om de misstänker eller får kännedom om att barn eller
unga far illa. Anmälningsskyldigheten gäller oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi.
När en anmälan är gjord från skolan till polisen om en brottslig handling där gärningspersonen
antas vara under 18 år, överlämnar polisen omedelbart en kopia till socialtjänsten. Skolan har
också skyldighet att själv anmäla saken till socialtjänsten.
Vad ska anmälas och när?
Skyldigheten att anmäla och rekommendationen att anmäla gäller vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa. Med barn avses varje människa under 18 år (1 kap. 2 § tredje stycket
SoL). Bestämmelsen om anmälan gäller inte väntade barn eller unga vuxna.
Vad menas med begreppet Ett barn far illa?
Barn kan fara illa i många olika situationer och av en eller flera olika orsaker. Det kan exempelvis
handla om barn och ungdomar som i hemmet utsätts för psykisk eller fysisk försummelse eller
familjer där det förekommer allvarliga relationsproblem mellan barnet och övriga familjen. Barn
och ungdomar kan också fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende eller för att de utsätts för hot, våld eller
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andra övergrepp från jämnåriga. Oavsett vad barnet befinner sig i för situation är det misstanken
eller kännedomen om att barnet far illa som är utgångspunkten för om en anmälan ska eller bör
göras till socialnämnden enligt 14 kap. 1 § första stycket och 1 c § SoL. Skyldigheten att anmäla
omfattar även oro för barn som är placerade utanför föräldrahemmet, i exempelvis ett familjehem, om de far illa eller riskerar att fara illa. Ibland kan det kännas svårt som anmälare att veta
om situationen är sådan att en anmälan ska göras eller inte. Men det är inte anmälarens, utan
socialtjänstens sak att utreda och avgöra allvaret i barnets situation. När det råder osäkerhet om
förhållandena är sådana att en anmälan ska göras, kan situationen diskuteras med socialtjänsten
utan att barnets identitet avslöjas.
Hur anmäler man att barn far illa?
Anmälan ska i regel göras till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om barnet är
placerat utanför sitt hem är det den kommun som placerat barnet du ska göra anmälan till.
Om du inte vet vilken kommun barnet bor i, kan socialtjänsten i kommunen som barnet visats i
guida dig rätt.
Det finns inga krav på hur en anmälan ska utformas. Du som är anmälningsskyldig bör anmäla skriftligt. I en akut situation kan det vara nödvändigt att göra en anmälan muntligt och att
sedan bekräfta den skriftligt.
Det räcker med att du är orolig för ett barn för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte
vara bekräftade. Det är sedan socialtjänsten som utreder om barnet behöver stöd eller hjälp.
Anmälan ska tydligt innehålla vem anmälan gäller, vem som anmäler och konkreta uppgifter om
vad som föranleder en anmälan, framförallt om det inte gäller brottslig handling utan annan oro.
Det är viktigt att söka skapa ett så gott samarbetsklimat som möjligt omkring eleven.
Om det finns en misstanke om våld eller sexuella övergrepp är det viktigt att föräldrarna
inte informeras.
Skriftlig anmälan - skickas till mottagningsenheten för barn och unga - Orosanmälan vid
misstanke eller kännedom om att barn eller ungdomar far illa.
Utanför kontorstid kan du göra en orosanmälan till socialjouren: 018–15 00 00
Du kan rådfråga socialtjänsten
Om du är osäker på om situationen är sådan att en anmälan ska göras kan du diskutera situationen med socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet. Om du däremot berättar vilket barn
det gäller så kan socialtjänsten behöva hantera samtalet som en anmälan. Du är välkommen att
ringa och rådgöra med socialtjänsten, 018-727 52 30.
Återkoppling när anmälan är gjord
Du kan normalt få information om att din anmälan har tagits emot och av vem.
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Vad händer efter att en anmälan är gjord?
Socialtjänsten får informera anmälningsskyldiga som har gjort en anmälan om att utredning
har inletts, inte har inletts eller redan pågår. En förutsättning för att lämna ut sådan information
till anmälaren är att socialtjänsten inte bedömer att det är olämpligt.
Anmälningsmöte
Socialnämnden bör erbjuda barnet, den unge, vårdnadshavaren och den som har gjort en
anmälan ett möte, om det är lämpligt med hänsyn till barnets bästa. Ett sådant möte ska enligt
lag genomföras inom fjorton dagar.
Skyldighet att lämna uppgifter
Du som är anmälningsskyldig enligt ovan är också skyldig att lämna uppgifter som kan vara av
betydelse för socialtjänstens utredning av ett barns behov av skydd och stöd.
Samtyckesblankett för informationsutbyte
Av socialtjänstlagen framgår att en utredning ska genomföras skyndsamt och får fortgå som
längst fyra månader. Skolan informeras om eventuella beslut/insatser under förutsättning att
vårdnadshavaren, genom att underteckna en samtyckesblankett, lämnat sitt godkännande
till detta. Även här är samverkan mellan skola, fritid, polis och socialtjänst av största vikt, då
åtgärder för samtliga inblandade kan vara aktuella.
Övrigt
All erfarenhet visar att återkoppling i dessa svåra ärenden mellan skolan och sociala myndig
heter skapar förutsättningar för ett lyckat arbete. Elevens bästa ska alltid vara utgångspunkten.
Samtyckesblanketten kan med fördel användas för att öppna upp samverkansmöjligheter och
samtidigt skapa trygga nätverk för elev och dennes vårdnadshavare, se bilaga 5. Blanketten
finns översatt till flera olika språk, se bilaga 6.
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Här finns också råd och stöd att få
Enhet

Telefon

Verksamhet

E post

Ungdomscentrum

018- 727 15 50
Hemsida Ungdomscentrum

Öppenvård med spe
cialistkunskap inom
missbruk och beroende

helena.nyberg@uppsala.se

Ungdomsjouren

072-593 63 98
Uppsala ungdomsjour

Uppsökande arbete och
samverkan skola, polis
och fritid.

Hilde.wiberg@uppsala.se

Familjeenheten
Ling

018- 727 76 00
Familjeenheten Ling

Råd & stöd för familjer

birgitta.wikner@uppsala.se

Familjeenheten
Gottsunda

018- 727 61 70
Familjeenheten Gottsunda

Råd och stöd för familjer

stefan.enekvist@uppsala.se

Familjeenheten
Sävja

018- 727 82 00
Familjeenheten Sävja

Råd och stöd för familjer

stefan.enekvist@uppsala.se

Arbetsgruppen som arbetat med revideringen
Sofia König, utvecklingsledare inom brottsförebyggande arbete, social hållbarhet
Anders Pettersson, områdeschef utbildningsförvaltningen, grundskolan
Cecilia Fernvall, verksamhetutvecklare och stf gymnasiechef, gymnasieskolan,
utbildningsförvaltningen
Gunilla Sjöblom, fritidschef, fritid Uppsala, kulturförvaltningen
Ulrika Andersson, områdespolis, Region Mitt
Ann-Christine Dahlén, Biträdande avdelningschef, avdelnings barn och ungdom,
socialförvaltningen
Sophie Jonneryd, strateg, socialförvaltningen
Layout: Marie Wenngren, kommunikatör, kommunledningskontoret.

Bilagor:
Bilaga 1. Polisanmälan_ brott på skola, augusti 2019
Bilaga 2. Anmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn eller ungdom far illa,
augusti 2019
Bilaga 3. Lathund orosanmälan till socialtjänsten, augusti 2019
Bilaga 4. Lathund polisanmälan, augusti 2019
Bilaga 5. Samtycke till utlämnande av uppgift mellan myndigheter
Bilaga 6. Samtycke till utlämnande av uppgift mellan myndigheter, olika språk
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Polisanmälan – brott på skola
Denna blankett är endast avsedd för skolor.
Saknas vissa uppgifter lämnas dessa delar blanka. Fält markerade
med stjärna (*) är dock alltid obligatoriska.
Om fler personer skulle vara drabbade, fylls en blankett per drabbad person i.
Ju fler uppgifter du lämnar, desto bättre.
Tack på förhand!

Drabbad person
Förnamn*
Efternamn*
Personnummer (tio siffror)*
Gatuadress
Postnummer
Stad
Telefon/mobilnummer
E-post
Vårdnadshavares namn

Anmälare
Förnamn*
Efternamn*
Personnummer (tio siffror)*
Telefon/mobilnummer*
E-post*
Befattning*
Skola*
Gatuadress (skolans)*
Postnummer (skolans)*
Stad (skolans)*
Datum för denna anmälan*

Utpekad person
Förnamn
Efternamn
Personnummer (tio siffror)
Gatuadress
Postnummer
Stad
Telefon/mobilnummer
E-post
Vårdnadshavares namn
(om utpekad är omyndig)

Vittne
Förnamn
Efternamn
Personnummer (tio siffror)
Gatuadress
Postnummer
Stad
Telefon/mobilnummer
E-post
Vårdnadshavares namn
(om vittnet är omyndig)

Brottet
Brottsplats*
Brottsdatum/intervall*
Tidpunkt/intervall*
Beskrivning av brottet*
Skriv en kort redogörelse om händelseförloppet utan att ta ställning till det inträffade. Skolan ska ej utreda händelsen i polisiär mening,
utan endast dokumentera skador. Mobilkamera är ett utmärkt verktyg för dokumentation. ”Brottsanmälan” är ett känsloladdat ord med
negativ innerbörd för de flesta.
En anmälan om brott består egentligen inte av något annat än de uppgifter som ligger till grund för polisens bedömning om att det
föreligger en viss misstanke om brott och frågan om en utredning ska inledas. Det är en skriftlig dokumentation av rapporterade
sakförhållanden.

Utlämnande av information
Är den drabbades vårdnadshavare informerade om händelsen?
NEJ

JA

Kontaktad av (namn, befattning):

Datum för kontakt:

Är den utpekades vårdnadshavare informerade om händelsen (förutsatt att den utpekade är omyndig)?
NEJ

JA

Kontaktad av (namn, befattning):

Datum för kontakt:

Är vittnets vårdnadshavare informerade om händelsen (förutsatt att vittnet är omyndig)?
NEJ

JA

Kontaktad av (namn, befattning):

Datum för kontakt:

Skickas in till: registrator.mitt@polisen.se

ndast
rd för de
r en
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Anmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att
barn eller ungdomar far illa
Om du är osäker på hur anmälan ska fyllas i är du välkommen att kontakta socialförvaltningen på telefon 018-727 52 30. Om det finns en
misstanke om våld eller sexuella övergrepp är det viktigt att föräldrarna inte informeras.

1. Personuppgifter på den anmälan gäller
Datum

Förnamn

Adress
Har barnet några syskon?

Nej

Vet ej

Efternamn

Personnummer

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Ja, ange ålder

Var befinner sig barnet nu? Är barnet i behov av skydd? Befinner sig barnet på en säker plats?

2. Förälder 1
Förnamn

Personnummer

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Ort

Behov av tolk?

Är förälder informerad om att orosanmälan skrivs?

Nej

Efternamn

Nej

Ja, ange språk

Ja

3. Förälder 2
Förnamn

Personnummer

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Ort

Behov av tolk?

Är förälder informerad om att orosanmälan skrivs?

Nej

Efternamn

Ja, ange språk

Nej

Ja

4. Anmälare, privatperson
Som privatperson har du rätt att vara anonym och då ska du inte ange ditt namn nedan. Om du använder en e-postadress där ditt namn framgår är du inte
längre anonym. Oavsett om du väljer att vara anonym eller inte har den som anmälan gäller och dennes föräldrar rätt att ta del av innehållet i anmälan.
Jag önskar vara anonym.
Förnamn

Efternamn

E-postadress

Telefonnummer

Som professionell anmälare har du inte rätt att vara anonym.
Förnamn
Efternamn

Titel

Telefonnummer

Arbetsplats

E-postadress

Annan kontaktperson

E-postadress

Vilken relation har du till barnet?

SCF_BL-36-02

5. Anmälare, professionell

Jag önskar återkoppling om utredning inleds eller ej

Telefonnummer

Jag önskar närvara på anmälningsmöte om möjligt

Anmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn eller ungdomar far illa

6. Anledning till anmälan
Beskriv anledningen till orosanmälan så utförligt som möjligt.

Vad är det som gör att du anmäler just nu?

Hur länge har du känt oro?

Vad beror din oro på? Det kan vara händelser, omfattning, samspel mellan barn och förälder, beteende hos barnet etc.

Vilka åtgärder har din verksamhet vidtagit?

Annan information som du tycker är relevant?

SCF_BL-36-02

7. Anmälan skickas till
Adress

Kontaktuppgifter

Uppsala kommun
Mottagningsenheten
Hamnesplanaden 3
753 75 Uppsala
E-postadress:
UAKIFOmottagningsenheten@uppsala.se

Telefon: 018-727 52 30
Fax: 018-727 53 37
Utanför kontorstid hänvisas till Socialjouren på
telefonnummer 018-15 00 00
Aktuella öppettider finns på www.uppsala.se

Sida 2 (2)
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Lathund för orosanmälan
till socialtjänsten
1

Är du osäker på om anmälan ska göras?
Ring och rådgör med socialtjänstens mottagningsenhet i Uppsala kommun, telefon 018-727 52 30.

2

Orosanmälan
Misstänker du att ett barn far illa?
Det kan till exempel handla om barn och ungdomar under 18 år som utsätts för psykisk eller
fysisk försummelse i hemmet eller familjer där de förekommer allvarliga relationsproblem mellan
barnet och övriga familjen.
Är du tjänsteperson?
Då är du skyldig att genast anmäla till socialtjänsten.

3

Så gör du en anmälan
Du gör i regel en anmälan till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Om barnet är placerat
utanför sitt hem är det den kommun som placerat barnet som du ska göra anmälan till. Om du inte
vet vilken kommun barnet bor i kan socialtjänsten, i kommunen som barnet vistas i, guida dig rätt.

Du kan göra en skriftlig anmälan
till mottagningsenheten för barn och
unga, se bilaga 2 eller Klicka här för att fylla i
en blankett. Anmälan skickas till;
UAKIFOmottagningsenheten@uppsala.se

A

4

Utanför kontorstid kan du göra en
orosanmälan till socialjouren telefon
018–15 00 00.

B

Det här ska anmälan innehålla
Anmälan ska tydligt innehålla vem anmälan gäller, vem som anmäler och konkreta uppgifter om
vad som föranleder en anmälan. Framförallt om det inte gäller brottslig handling utan annan oro.
Har skolan anmält en brottslig handling till polisen anmäler polisen till socialtjänsten. Skolan måste
också anmäla till socialtjänsten.

5

Det här händer efter anmälan
Du kan normalt få information om att din anmälan har tagits emot och av vem. Socialtjänsten får
informera anmälningsskyldiga som har gjort en anmälan om att utredning har inletts, inte har
inletts eller redan pågår. En förutsättning för att lämna ut sådan information till anmälaren är att
socialtjänsten inte bedömer att det är olämpligt.

6

Anmälningsmöte
Socialnämnden bör erbjuda barnet, den unge, vårdnadshavaren och den som har gjort en
anmälan ett möte, om det är lämpligt med hänsyn till barnets bästa. Ett sådant möte ska enligt
lag genomföras inom fjorton dagar.

7

Skyldighet att lämna uppgifter
Du som är anmälningsskyldig enligt ovan är också skyldig att lämna uppgifter som kan vara
av betydelse för socialtjänstens utredning av ett barns behov av skydd och stöd.

8

Samtyckesblankett för informationsutbyte
Av socialtjänstlagen framgår att en utredning ska genomföras skyndsamt och får fortgå som längst
fyra månader. Skolan informeras om eventuella beslut/insatser under förutsättning att vårdnads
havaren, genom att underteckna en samtyckesblankett, lämnat sitt godkännande till detta.

Här finns också råd och stöd att få
Enhet

Telefon

Verksamhet

E post

Ungdomscentrum

018- 727 15 50
Hemsida Ungdomscentrum

Öppenvård med specialistkunskap inom
missbruk och beroende

helena.nyberg@uppsala.se

Ungdomsjouren

072-593 63 98
Uppsala ungdomsjour

Uppsökande arbete och
samverkan skola, polis
och fritid.

Hilde.wiberg@uppsala.se

Familjeenheten
Ling

018- 727 76 00
Familjeenheten Ling

Råd & stöd för familjer

birgitta.wikner@uppsala.se

Familjeenheten
Gottsunda

018- 727 61 70
Familjeenheten Gottsunda

Råd och stöd för familjer

stefan.enekvist@uppsala.se

Familjeenheten
Sävja

018- 727 82 00
Familjeenheten Sävja

Råd och stöd för familjer

stefan.enekvist@uppsala.se
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Lathund för att
kontakta polisen
1

Vad ska anmälas?
Det går inte att ange vad som ska anmälas till polisen och vad som inte ska anmälas. Det bedöms
vid varje enskild händelse. Gränsen för straffmyndighet är fyllda 15 år vid brottstillfället. Barn
under 15 år är endast i undantagsfall föremål för polisutredning.

2

Vem anmäler?
Om en elev gör ett brott gör rektor alt bitr rektor på skolan en anmälan till polisen. Om dessa inte
finns tillgängliga vid pågående brott och polis tillkallas via 112, skall personal som sett brottet
betraktas som vittne.
• Om elev begått brott ska rektor alternativt biträdande rektor göra en anmälan.
För fritid gäller fritidsgårdens/fritidsklubbens enhetschef.
• Om brott begåtts av andra än elever och personal ska rektor alternativt biträdande rektor
göra en anmälan.
OBS! Polisens anmälan till socialtjänsten ersätter inte skolans skyldighet att göra anmälan
till socialtjänsten.

3

Så här gör du en anmälan
En anmälan skall helst göras samma dag som brottet kommer till skolans kännedom. Om brott
begåtts och gärningspersonen är okänd ska du ange gärningspersonen som ”okänd” i polisanmälan. Ett underlag för polisanmälan görs med blanketten Polisanmälan-Brott på Skola,
se bilaga 1. Arbetar du på en skola som har samarbete med polis genom SSPF, kontakta gärna
vederbörande polis via mail för rådgivning.

Alternativ 1: Ärenden av brådskande karaktär
dvs pågående brott, ska alltid göras via 112.

Alternativ 3: Polisens hemsida: polisen.se
där endast vissa brott kan anmälas som tex
stölder och inbrott.

Alternativ 2: Ring 114 14.
Alternativ 4: Skicka blanketten PolisanmälanBrott på Skola till polisen via mail 11414.
uppsala@polisen.se

4

Det här ska en anmälan om brott innehålla
Kort redogörelse utan att ta ställning till det inträffade. Skolan ska inte utreda händelsen i polisiär
mening. Skolan ska dokumentera skador.

5

Samarbete
Det är alltid bra att diskutera med andra inom skolan/andra skolledare eller ledningen för respektive verksamhetsområde om det råder osäkerhet om hur man som ansvarig personal bör agera.
Grunden för ett gott omhändertagande av alla inblandade när det uppstår besvärliga situationer
som kriminalitet ofta vållar, är att arbeta målmedvetet för ett gott samarbetsklimat.

6

Skolans stöd efter brott
Skolan har ett särskilt ansvar att fortsätta det elevvårdande arbetet med de inblandade parterna,
och att förhålla sig professionellt och neutralt så att de inblandade ska kunna fortsätta sin skolgång på bästa sätt, eftersom:
• offer och gärningsperson kanske är kvar i samma skola eller klass
• det finns ett behov att bearbeta brottets konsekvenser
• det finns en konflikt mellan offer och förövare – den fanns kanske tidigare eller uppstod på
grund av händelsen
• andra i skolan har blivit påverkade av händelsen – exempelvis lärare, kamrater och
vårdnadshavare.

Bilaga 5

20

Bilaga 5

SAMTYCKE TILL UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER MELLAN MYNDIGHETER

Maj 2018

enligt offentlighets– och sekretesslagen (2009:400)
Uppgifterna om dina/ditt barns personliga förhållanden omfattas av sekretess inom socialtjänsten enligt 26 kap 1 § offentlighets– och sekretesslagen. Sekretess gäller inom
socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
Polisen, skolan och fritidsgårdar omfattas av andra sekretessbestämmelser. För att uppgifter om ditt barns personliga förhållanden ska kunna lämnas mellan de aktuella myndigheterna
behövs ditt samtycke och beroende på ålder och mognad, även barnets samtycke.

En kort beskrivning av frågan som kräver samtycke för samarbete mellan ikryssade myndigheter/verksamheter:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
”Jag samtycker till att följande ikryssade parter samverkan kring mitt barns behov:
Socialtjänsten myndighet

Vård och omsorg, råd och
Polisen
Skolan
Fritidsgården (kryssa framför aktuell part)
stöd
Det innebär att myndigheterna/verksamheterna får lämna uppgifter om mitt barn mellan sig.
Mitt samtycke gäller endast information som behövs för att de samverkande myndigheterna på bästa sätt ska kunna hjälpa mitt barn. Har jag som barn
gett mitt eget samtycke utifrån min mognad och ålder gäller samtycket för att myndigheterna på bästa sätt ska kunna hjälpa mig.
Mitt samtycke gäller tills vidare men kan när som helst återkallas.”

Jag har tagit del av och godkänner ovanstående
___________________________

_______________________________

______________________________________________

Underskrift/vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Ort och datum

___________________________

_______________________________

______________________________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligan

Barnets underskrift utifrån hänsyn till mognad och ålder

Barnets namn: ___________________________________________________

Barnets personnummer__________________________________

Inremitterad handläggare och enhet: _____________________________________

Myndighet tel: _________________________________________
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عربي Arabiska /
المرفق 5

موافقة على إحالة البيانات بين السلطات
بموجب قانون العالنية والسرية رقم  044لعام 9442

البيانات الخاصة بالظروف الشخصية لطفلك/أطفالك مشمولة بواجب كتمان السر في دائرة الخدمات االجتماعية بموجب المادة  1من الفصل  92قانون العالنية والسرية .وتسري السرية ضمن
ُتد َِّون دائرة الخدمات االجتماعية البيانات الخاصة بالظروف الشخصية للفرد ،إذا لم يكن ثابتا أنه يمكن الكشف عن هذه البيانات دون تعرض الفرد أو شخص ذي صلة به للضرر.
الشرطة والمدرسة والترفيه مشمولة بأحكام سرية مختلفة .وكي يمكن إحالة البيانات الخاصة بالظروف الشخصية لطفلك بين السلطات المعنية فال بد من موافقتك وكذلك ،حسب عمر الطفل ونضج ،موافقته أيضا.

شرح موجز للموضوع الذي يقتضي الموافقة كي يجري التعاون بين السلطات/األنشطة المحددة:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
"أوافق على تعاون األطراف المحددة التالية بخصوص احتياجات طفلي:
ُد ْور أوقات الفراغ
(يرجى وضع عالمة أمام الطرف الراهن)
وهذا يعني أنه يحق للسلطات/األنشطة إحالة بيانات عن طفلي فيما بينها.
وال تخص موافقتي سوى البيانات الالزمة كي تتمكن السلطات المتعاون على مساعدة طفلي على أفضل نحو ممكن .وإذا كنت بصفتي طفال قد أعطيت الموافقة بناء على نضجي وعمري فتسري الموافقة
كي تساعدني السلطات على أفضل نحو ممكن.
وتسري موافقتي لحين إشعار آخر ولكن يجوز إلغاؤها في أي وقت".
المدرسة

الشرطة

قطاع الرعاية والعناية والمشورة والدعم

دائرة الخدمات االجتماعية

اطلعت على ما ورد أعاله ووافقت عليه
__________________________________

__________________________________

__________________________________

توقيع ولي األمر 1

ولي األمر 9

المكان والتاريخ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

كتابة االسم بخط واضح

كتابة االسم بخط واضح

توقيع الطفل

اسم الطفل_______________________________________________ :

بناء على نضجه وعمره

رقم الطفل الشخصي_________________________________________ :

الموظف المعالج والوحدة المحال إليهما ___________________________________ :رقم هاتف السلطة____________________________________________ :

درىDari/
ضمیمه ۵

موافقت راجع به ارائه اطالعات میان مقامات دولتی
مطابق به قانون علنیت و حفظ اسرار ))۲۰۰۹:۴۰۰
طبق ماده  ۲۶فقره  ۱قانون علنیت و حفظ اسرار ،اطالعات در باره شرایط فردی فرزند/فرزندان تان در چارچوب ادار ٔه خدمات اجتماعی از پوشش مکلفیت رازنگهداری برخوردار اند .مکلفیت حفظ اسرار به مشخصات در باره شرایط
فردی یی یک فرد مشخص در ساحه فعالیت ادار ٔه خدمات اجتماعی اطالق می شود بشرطیکه کامال واضح نباشد که اطالعات را می توان بدون خطر ایجاد خسارت به فرد مربوط یا بستگان وی برمال کرد.
اداره پولیس ،مکتب و مراکز اوقات فراغت تابع سایر قواعد مکلفیت حفظ اسرار می باشند .تا اطالعات در مورد شرایط شخصی فرزند تان بین مقامات دولتی مربوطه تبادله گردد ،توافق شما و نظر به سن و پختگی حتی توافق طفل مربوط
مورد نیاز است.

یک شرح کوتاه از موضوعی که همکاری بین مقامات مشخص شده در پایین ،را ایجاب می کند:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بدین وسیله موافقه می نمایم که اطراف مشخص شده به شرح ذیل در مورد فرزندم باهم همکاری نمایند:
ادار ٔه خدمات اجتماعی

نگهداری و مراقبت ،مشوره دهی
و حمایت

پولیس

مرکز اوقات فراغت

مکتب

(مقام مربوطه را با عالمت چلیپا
مشخص کنید)

مراتب باال مستلزم اینکه مقامات دولتی/فعالیت ها مجاز اند تا کوایف فرزندم را میان خود محول کند ،است.
توافق اینجانب فقط با اطالعات که در زمینه کمک به شیوه بهترین برای فرزندم از سوی مقامات اطراف همکاری الزمی است ،وابستگی دارد .در صورتیکه بعنوان کودک توافق خود را با در
نظر داشت پختگی و سن خود ارائه کرده باشم ،توافق فقط در زمینه دریافت کمک به شیوه بهترین از سوی مقامات دولتی ارتباط دارد.
توافقم تا اطالع ثانی مدار اعتبار است اما می توان عند المطالبه فسخ گردد.

بدین وسیله اقرار می نمایم که مطالب فوق را درک نموده آن را مورد موافقت قرار می دهم.
___________________________
امضاء/سرپرست ۱

_______________________________
سرپرست ۲

____________________________________
محل و تاریخ

___________________________
نام به حروف واضح

_______________________________
نام به حروف واضح

____________________________________
امضای طفل با در نظر داشت سن و پختگی وی

نام طفل___________________________________________________ :
مامور مسئول و بخش_____________________________________ :

شماره شناسایی طفل__________________________________

شماره تیلفون مقام دولتی_________________________________________ :

Engelska/English

Appendix 5

CONSENT TO SHARING OF DETAILS BETWEEN AUTHORITIES
as per the Publicity and Secrecy Act (2009:400)

The details concerning your children’s/ child’s personal circumstances are covered by secrecy within social services, as per chapter 26, 1 § of the Publicity and Secrecy Act. Secrecy
applies, within social services, to details concerning individuals’ personal circumstances, unless it is clear that publication of the details would not be detrimental to the individual or a
member of their family.
The secrecy rules that apply to the police, school and youth recreation centres are different. For the appropriate authorities to be made aware of the details of your child’s personal
circumstances, your, and – depending on their age and maturity – your child’s consent, are needed.

A brief description of the issue that requires consent for ticked authorities/operations to collaborate on:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
”I consent to the following ticked parties collaborating concerning my child’s needs:
Social services authority

Health care and care,
advice and support

The
police

School

Youth
(tick in front of the appopriate party)
recreation
centre
This means that the authorities/operations may share details about my child between themselves.
My consent only applies to information that is required for the collaborating authorities to be able to help my child in the best way. If I, as a child, have
given my consent, based on my maturity and age, the consent applies for the authorities to help me in the best way.
My consent is ongoing, but can be revoked at any point.”

I have read and consent to the above
___________________________

_______________________________

___________________________

_______________________________

Signature/guardian 1
Print name

Guardian 2
Print name

______________________________________________
Place and date

______________________________________________

The child’s signature based on maturity and age

The child’s name: ___________________________________________________

The child’s personal identification number:____________________

Official and unit referred to: _____________________________________

Authority phone: _________________________________________

Finska/ Suomalainen

Liite 5

SUOSTUMUS TIETOJEN LUOVUTTAMISEEN VIRANOMAISTEN VÄLILLÄ

2016-04-29

julkisuus- ja salassapitolain (2009:400) mukaisesti
Julkisuus- ja salassapitolain 26 luvun 1 §:n mukaan lapsesi/lastesi asiakirjat sosiaalihuollossa ovat salassa pidettäviä asiakirjoja. Sosiaalihuollon työntekijä ei myöskään saa antaa
sivullisille asiakasasiakirjoihin sisältyviä tietoja, ellei ole selvää, että tiedot voidaan paljastaa ilman, että siitä aiheutuu haittaa kyseiselle henkilölle tai jollekin hänelle läheiselle
henkilölle.
Poliisilaitoksen, koulujen ja vapaa-ajantalojen rekisterienpitäjät kuuluvat muiden salassapitosäännösten piiriin. Jotta ajankohtaiset viranomaiset voisivat luovuttaa tietoja lapsesi
asiakirjoista toinen toisilleen, niiden on saatava siihen sinun suostumuksesi sekä myös lapsen suostumus, jos hänen iän ja kypsyyden perusteella voidaan katsoa ymmärtävän
suostumuksen merkityksen.

Lyhyt kuvaus asiasta, jossa vaaditaan suostumus rastilla merkittyjen viranomaisten/toimintayksiköiden väliseen yhteistyöhön:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
”Suostun rastilla merkittyjen osapuolien yhteistyöhön lapseni tarpeisiin liittyvissä asioissa:
Sosiaalitoimi
Hoito ja hoiva, neuvonta ja
Poliisi
Koulu
Vapaa(Rastita ajankohtainen osapuoli)
viranomainen
tuki
ajantalo
Se merkitsee sitä, että viranomaiset/toimintayksiköt saavat antaa toisilleen tietoja lapsestani.
Suostumukseni koskee vain sellaista tietoa, joka tarvitaan, jotta yhteistyössä toimivat viranomaiset voivat parhaalla tavalla auttaa lastani. Minä, joka
lapsena annan suostumukseni kypsyyden ja iän perusteella, annan sen, jotta viranomaiset voivat parhaalla tavalla auttaa minua.
Suostumukseni on voimassa toistaiseksi, mutta se voidaan peruuttaa milloin tahansa.”

Olen saanut edellä olevat tiedot ja suostun tietojen luovuttamiseen viranomaisten välillä
___________________________

_______________________________
Huoltaja 2

Paikkakunta ja päivämäärä

___________________________

_______________________________

______________________________________________

Allekirjoitus/huoltaja 1
Nimenselvennys

Nimenselvennys

______________________________________________

Lapsen allekirjoitus kypsyyden ja iän perusteella

Lapsen nimi: ___________________________________________________

Lapsen henkilönumero__________________________________

Lähetteen tehnyt käsittelijä ja yksikkö: _____________________________________

Viranomainen puh.: _____________________________________

Franska/Français
Annexe 5

AUTORISATION POUR LA TRANSMISSION DE DONNÉES ENTRE ADMINISTRATIONS
en vertu de la loi suédoise No. 2009:400 sur l'accès public et le secret

Les données concernant la situation personnelle de votre enfant ou de vous-même sont couvertes par le secret professionnel des services sociaux en vertu du chapitre 26, article 1 de la loi
suédoise sur l'accès public et le secret. Le secret professionnel s’applique aux données concernant la situation personnelle d’un particulier, s’il n’est pas clairement établi que les données
peuvent être divulguées sans que le particulier ou l’un de ses proches n’en aient préjudice. La police, l’école et les centres de loisirs font l’objet de dispositions différentes concernant le secret.
Pour que les données personnelles concernant votre enfant puissent être transmises entre les administrations concernées, nous avons besoin de votre autorisation et, selon son âge et son
degré de maturité, également de l’autorisation de l’enfant aussi.

Brève description de la question qui exige une autorisation de coopération entre les administrations/établissements cochés :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
” J’autorise les administrations cochées ci-dessous à coopérer au sujet des besoins de mon enfant :
Soins médicaux et prise en
Police
Centre de
(faites une croix devant
École
charge, conseils et soutien
loisirs
l’administration concernée)
Cela signifie que les administrations/établissements coopérants ci-dessus sont autorisés à échanger entre elles des données concernant mon enfant.
Mon autorisation ne couvre que les informations nécessaires pour que les administrations coopèrantes puissent aider mon enfant de la meilleure manière.
Si, en tant qu’enfant, j’ai fourni ma propre autorisation, compte tenu de ma maturité et de mon âge, cette autorisation a pour objectif que ces
administrations puissent m’aider de la meilleure manière.
Service social

Mon autorisation s’applique jusqu’à nouvel ordre, mais elle est susceptible à tout moment de résiliation.”
J’ai pris connaissance des données ci-dessus et je les approuve.
___________________________
_______________________________
______________________________________________
Signature du Titulaire de la garde No.1

Signature du Titulaire de la garde No. 2

Lieu et date

___________________________
_______________________________
______________________________________________
Nom en toutes lettres Nom en toutes lettres
Signature de l’enfant (en fonction de son âge et son degré de maturité)
Nom de l’enfant : _________________________________________

No. national d’identité de l’enfant :__________________________________

Personne chargée de l’affaire, unité :_____________________________________

Administration, téléphone : _________________________________________

Kurmanji/Kurmancî

Pêvek 5

Rezamendîya veguhestina datayê di navbera desthilatdaran da
li gor zagona bidestanîna giştî ya agahîyên nehînî (2009: 400)

Daneyên der barê zarokên we û rewşa wî, li gor benda c. 26 § 1 ji zagona bidestanîna giştî ya agahîyên nehînî, di çarçoveya xizmetên civakî da tê bi awayekî tam nehînî be. Nehênî
bûna agahîyan pêktê ji Xizmetên civakî girêdayî ye bi rewşa şexsî ya ferdî ye. Ev agahîyane dema ku ne zelal be ka aşkere bûna vê dibe sedema gehandina zirarrê li ser şexsî bixwe yan
kesekî nêzîkî wan, jî tê nehînî bimîn e.
Polîs, dibistan û navendên ciwanan, zagonên cûda liser nehînî bûna agahîyan hene. Razîbûna te ji bo şandina agahiyên di derbarê rewşa zarokê te di navbera rayedaran da pêwîst e.
herwisa eger zarrokê te gehîştibe, razîbûna wî jî pêwîst e.

Şiroveyekî kin liser mercên ku rezamendîya we bo lihev kirina di navbera rayedarên taybet da pêwîst e, li jêr da hatîye.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
"Ez rezamendîya xwe liser veguhestina agahîyên taybet bi zarrokê xwe ji bo hevkarîya sazîyên taybet kirî radigehînim:
Rayedarên xizmetên
civakî

Tendurustî û derman û
Polîs
Dibistan
Navenda
(sazîyên têkildar pê xîçekê nîşan
xizmetên lênêrînê,
ciwanan
bike)
şêwirdarî û piştevanîyê
Ev tê wê wateyê ku rêxistin / dezgehên dîyarkirî dikarin daneyên di derbarê zarokên min di navbera xwe veguhêzin.
Ev razîbûna min tenê ji bo ev babetane ku veguhestian agahiyan bo hevkarî ya herî baştir û bêtir ji zarrokê min re pêwist e. Eger min, wek zarok û bi
sedema gehîştina ji temenê gihîştinê, rezamendiya xwe îmza kirîye, bi ev wateyê ye ku ev rezamendîye tenê demekê miogere ku rayedar agahîyan bo
alîkarîya her zêdetir û baştir ji min re, vediguhezin.
Razîbûna min, heta dema ragehandina duyemîn nirxdar e, lê ez dikarim hertim lê paşve bikêşim. "

Babetên jor min xwandine û rezamendîya min liser heye.
___________________________
îmzakirin / serpereştê 1

___________________________
Navê (çap bûyî)

_______________________________

______________________________________________

_______________________________

______________________________________________

serpereştê 2

navê (çap bûyî)

Cih û Dem

îmzaya zarrok di dema gehîştina temenê gehîştinê

Navê zarok: ___________________________________________________

jimareya qeyda nifûsî__________________________________

Berpirs û yekîneya qeyda dosyê: _____________________________________

jimareya telefona berpirsê têkildar ___________________________

فارسى Persiska /

موافقت با رد و بدل شدن اطالعات میان نهاد های دولتی

پیوست ۵

برپایه قانون علنیت و قانون محرمانگی ()۹۴۴۲:۰۴۴
مطابق ماده  ۱از فصل  ۹۲قانون علنیت و قانون محرمانگی ،اطالعات مربوط به وضعیت شخصی فرزند یا فرزندان شما مشمول محرمانه بودن در نهاد خدمات اجتماعی است .این محرمانگی در نهاد خدمات اجتماعی
شامل آن دسته از اطالعات مربوط به وضعیت شخصی فرد است که روشن نباشد که در صورت برمال شدن آنها ،فرد یا نزدیکان او آسیبی نخواهند دید.
پلیس ،آموزشگاه و مراکز اوقات فراغت کودکان و نوجوانان مشمول مقررات محرمانگی دیگر هستند .برای اینکه بتوان اطالعات مربوط به وضعیت شخصی فرزند شما را در اختیار دیگر نهاد های دولتی ذیربط قرار داد،
موافقت شما و هم چنین بسته به سن وسال و میزان بلوغ فرزندتان ،موافقت او نیز الزم است.

شرح کوتاهی از مسایلی که نیاز به موافقت برای همکاری میان نهادهای دولتی و نهادهای کمونی عالمت زده شده دارد:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
«موافقت میکنم طرفین عالمت زده شده ،درباره نیاز کودک من با یکدیگر همکاری کنند:
خدمات درمانی و مراقبتی ،مشاوره و
پلیس
آموزشگاه
مرکز اوقات
)دربرابر نام نهادهای مورد نظر ضربدر بزنید(
حمایت
فراغت کودکان
این موافقت به این معناست که مراکز دولتی /کمونی میتوانند اطالعات مربوط به فرزند مرا در اختیار یکدیگر بگذارند.
موافقت من تنها شامل آن دسته از اطالعاتی است که الزم است در دسترس مراکز دولتی و کمونی باشد تا آنها بتوانند به بهترین نحو به فرزند من کمک کنند .اگر من به عنوان کودک ،با توجه به بلوغ و
سن وسالم ،موافقت خود را اعالم داشتهام ،موافقت من تنها برای همکاری این مراکز برای کمک کردن به من به بهترین نحو ،اعتبار دارد .موافقت من تا اطالع بعدی معتبر است اما می توان در هر
زمانی آن را لغو کرد».
اداره خدمات اجتماعی

از مفاد مطالب باال اطالع یافتم و آن را تایید می کنم
______________________________________________
منطقه و تاریخ

______________________________________________

امضای کودک با توجه به بلوغ و سن او

_______________________________
امضا  /سرپرست ۱

_______________________________
نام به خط خوانا

___________________________
سرپرست ۹

___________________________
نام به خط خوانا

__________________________________شماره شناسایی کودک

___________________________________________________ :نام کودک

_________________________________________  :تلفن اداره

_____________________________________ :کاررس درخواست کننده و واحد

Somaliska /Af-soomaali
Lifaaqa 5

OGGOLAANSHO IN WARBIXIN-SHAQSIYEED IS-WAYDAARSAN KARAAN HEY’ADAHA
waafaqsan xeerka sirta rasmiga ah (2009:400)

Warbixin-shaqsiyeedka ubadkaaga ee xiriirka la leh xaalad-shaqsiyeedkiisa waa mowduuc sir ah sida hadba ku xusan Xeerka adeegga bulshada, cutubkiisa 26 qodobkiisa 1 § xeerka
sirta rasmiga ah. Sirta waxay ka dhaqan gashay Maamulka adeegga bulshada, ku saabsan warbixinta xaaladda qofka u gaar ah, waa haddii la sugo in qofka arrinta khuseeyso ama qof
ehelkiisa ah usan dhibaato la kulmi doonin. CIidanka booliska, maamulka dugsiga, goobaha wakhtilummiska xeer kale ayaa ka hirgalay. Hadaba sida hey’adaha dowladda isku
waydaarsadaan warbixin-shaqsiyeedka ubadkaaga awgiis, ayaa waxaan u baahan nahay oggolaanshadaada, iyo xitaa oggolaanshada ubadkaaga hadba da’diisa.

Tilmaan-bixin kooban ku saabsan arrinta iyo wadashaynta hey’adaha/dhaqdhaqaaqyada calaamadaysan ee loo doonaayo oggolaanshadaada:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
”Waxaan oggolahay wadashaqaynta hey’adaha calaamadaysan ee u sabab ah baahida ubadkayga:
Maamulka
Daryeel-caafimaadeedka iyo
Ciidanka
Goobaha
Hey’adda adeegga
(Istilaab/calaamad saar)
dugsiga
xannaanadda,
talo
iyo
taageero
booliska
wakhtilummiska
bulshada
Macneheedu waxay tahay in hey’adaha is-waydaarsan karaan warbixin-shaqsiyeedka ku saabsan ubadkayga.

Oggolaanshadayda waxay ku saabsan tahay oo keliya warbixinta loo baahan yahay, taasoo hey’adaha wadashaqayn doono u suurageliso
in ubadkayga ay caawiyaan. Haddii aniga oo ah cunugga arrinta khuseeyso aan oggolaaday wadashaqaynta hey’adaha hadba da’dayda in
ay i caawiyaan. Oggolaanshadayda way hirgashay, laakinse markii aan doono ayaa dib ula noqon karaa.”
Warbixinta kor ku qoran waa laysiiyay waana oggolahay
___________________________

_______________________________

______________________________________________

___________________________
Magaca oo saddexan

_______________________________
Magaca oo saddexan

______________________________________________

Saxiixa/ xilhaayeha xannaanadda/waalidka 1

Xilhaayeha xannaanadda/waalidka 2

Magaca cunugga: ______________________________________________
Waaxda iyo gacanhaayeha: _____________________________________

Goobta iyo taariikhda

Saxiixa cunugga hadba da’diisa

Tobbanka lambar aqoonsiga ee cunugga______________
Lam. tal. Hey’adda: _________________________________________

سورانى Sorani /

2016-03-08

دانی ڕهزامهندی بۆ دابهشکردنی زانیاری له بهینی دامودهستگاکان

Bilaga 5

به پێی یاسای گشتیی و پاراستنی نهێنی ( )9442 : 044
زانیاری لهبارهی دۆخی کهسیی منداڵهکان یان منداڵهکهی ئهتۆ مۆری نهێنی لێدراو له الی خزمهتگوزاریی كۆمهآلیهتیی به پێی بهشی  92بهندی  1له یاسای گشتیی و پاراستنی نهێنی .خزمهتگوزاریی
كۆمهآلیهتیی ئهرکی پاراستنی نهێنی ههیه بۆ پاراستنی زانیاری لهبارهی دۆخی تایبهتی تاکهکهسێک ،ئهگهر ئهوه به ڕوونی نهنووسراوه که زانیاریهکان دهکرێت ئاشکرا بکرێن به بێ ئهوهی تاکهکهسێک یان
کهسێکی نێزیک به ئهو زیانی پێ بگات .بۆ پۆلیس ،خوێندنگا و شوێنی کاتی ئازاد ڕێساگهلی دیکهی پاراستنی نهێنی ئهوان دهگرێتهوه .بۆ ئهوهی بتوانن زانیاری لهبارهی دۆخی كهسیی منداڵهکهت له بهینی ئهو
دامودهستگایانهی شایانی باس دابهش بکهن ڕهزامهندی ئهتۆ پێویسته و وابهسته به تهمهن و پێگهیشتنی ،ڕهزامهندی منداڵهکهیش ههروهها.

زهربلێدراو:
کانی 
کانیانکاروباره 

ینیداموده 
ستگا

بۆهاوکاریله 
به

ندیه
زامه 
ڕه 
به 
کهپیویستی 
که 
یپرسیاره 

کیکورتلهباره

وه 
یه
شیکردنه 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
یئهمن:
که 
پێویستیمنداڵه 

تبه
باره 
نسه 
هاوکاریبکه 

ربلێدراوانه

نه 
زه
مالیه 
ئه 
که 
وه 
منڕازیمله 


"ئه
آلیهتیی
تگوزارییكۆمه 


خزمه

ستگای

داموده


پهرستیاریی
دێرییو 


چاوه
وپشتگیریی
ڕێنمایی 

پۆلیس

خوێندنگا

شوێنیکاتیئازاد

لێبده)
زهرب 
پێشالیهنیشایانی باس 

(له


ئهوه واتا دامودهستگاکان یان کاروبارهکان بۆیان ههیه زانیاری لهبارهی منداڵهکهی ئهمن لهبهینی خۆیان دابهش بکهن.
ڕهزامهندی ئهمن تهنها برهوی ههیه بۆ زانیاری که پێویسته بۆ ئهوهی ئهو دامودهستگانی که هاوکاری دهکهن به باشترن شێوه بتوانن یارمهتی منداڵهکهی ئهمن بدهن .ئهگهر ئهمن وهک منداڵ ڕهزامهندی
خۆم داوه به پێی پێگهیشتن و تهمهنی خۆم ڕهزامهندیهکه برهوی ههیه بۆ ئهوهی دامودهستگاکان به باشترن شێوه بتوانن یارمهتی ئهمن بدهن .ڕهزامهندی ئهمن برهوی ههیه به بهردهوام بهاڵم له ههر
کاتێک بمئهوێت دهتوانم بیگهڕێنمهوه" .

کهم
ندیده 

وهوپه 
سه
ته 
مخوێندوه 

ره 
وه
کانیسه 


منزانیاریه

ئه
________________________________
ئیمزا \ سهرپهرشت ۱

________________________________
سهرپهرشت ۲

_________________________________________
ناوچه و ڕێكهوت

________________________________
ڕوون كردنهوهی ناو

________________________________
ڕوون كردنهوهی ناو

_________________________________________
ئیمزای منداڵهکه به پێی لهبهرچاوگرتنی پێگهیشتن و تهمهن

________________________________
ناوی منداڵهکه:

________________________________

_________________________________________
ژمارهی كهسیی منداڵهکه

________________________________
كارمهندی ڕاپهڕێنهری ڕاسپاردراو و یهكه:

________________________________

_________________________________________
دامودهستگا ژمارهی تهلهفۆن:

Spanska/Español
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CONSENTIMIENTO PARA ENTREGA DE DATOS ENTRE LAS AUTORIDADES
Según la Ley de confidencialidad de datos ( 2009:400)

Los datos sobre la situación personal de sus/ su hijo (a) son tratados de forma confidencial dentro de los servicios sociales de acuerdo con la ley sobre el manejo de datos públicos – y la
ley de confidencialidad del capítulo 26 § 1. La confidencialidad se aplica dentro de los servicios sociales para la información referente a las circunstancias personales de un individuo, a
menos de que ponga claramente que los datos pueden ser relevados sin que la persona en sí o algún allegado del mísmo sufra, pero. La policía, colegio y centros de ocio son
regidos por otras normas de confidencialidad. Para que los datos de las circunstancias personales de su hijo (a) puedan ser entregados entre las autoridades pertinentes, se require su
autorización y en función de la edad y madurez, puede también ser requerida la autorización del menor.

Una breve descripción del las preguntas que requieren el consentimiento, para la cooperación entre las autoridades marcadas con una cruz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
"Estoy de acuerdo con que las autoridades marcadas con cruz puedan colaborar entre sí, sobre temas relacionados con las necesidades de mi hijo(a):
Autoridades de Servicios
Atención sanitaria y social,
Policía
Colegio
Centro de
(Marque la parte correspondiente )
Sociales
asesoramiento y apoyo
ocio
Esto significa que las autoridades / centros de actividades pueden hacer entrega de información entre ellos, acerca de su hijo (a).
Mi consentimiento se aplica sólo a la información necesaria para que las autoridades cooperantes puedan, de la mejor manera posible, ayudar a mi hijo (a).
Si yo como menor he dado mi consentimiento partiendo desde mi madurez y edad, será válido mi consentimiento para que las autoridades
me puedan ayudar de la mejor manera posible.
Mi consentimiento aplica hasta nuevo aviso, pero podrá ser retirado en cualquier momento ".

He leído y estoy de acuerdo con lo anterior
___________________________

_______________________________
Tutor 2

Lugar y fecha

___________________________

_______________________________

______________________________________________
Firma del menor teniendo en cuenta la madurez y edad

Firma/tutor 1

Firma con nombre impreso

Firma con nombre impreso

______________________________________________

Nombre del menor: _______________________________________
Número de identidad del menor ___________________________________
Tramitador en función y entidad: _____________________________________

Tel de Autoridad: _________________________________________

Thai/ ภาษาไทย
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การมอบอานาจให้มีการส่ งต่อข้อมูลทีได้รับไประหว่างหน่วยงานราชการ

2016-04-28

โดยอ้ างถึง กฎหมายที่ ว่าด้ วย เรื่ องที่ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะชนทั่วไป และเรื่ องที่ ต้องเก็บเป็ นความลับ (2009:400)
ข้อมูลส่ วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณและลูกของคุณอยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับในหน่วยงานสวัสดิการสังคม ที่อา้ งถึงตอนที่ 26 ย่อหน้าที่ 1 เรื่ องที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนทัว่ ไป และเรื่ องที่ตอ้ งเก็บ
เป็ นควาามลับ
ข้อมูลที่ถือเป็ นความลับในการทางานของสวัสดิการสังคม คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัว, ข้อมูลที่ไม่มีความชัดเจนว่าสามารถเปิ ดเผยได้โดยที่ไม่ทาให้เกิดผลกระทบหรื อความเสี ยหายต่อผูน้ ้ นั หรื อญาติใกล้ชิด แต่ของ ตารวจ, โรงเรี ยน
และโรงเรี ยนส่งเสริ มกิจกรรมหลังเลิกเรี ยน จะอยูภ่ ายใต้กฎการรักษาความลับอีกฉบับบหนึ่ ง เพื่อว่า ข้อมูลส่ วนตัวของลูกคุณจะสามารถส่งต่อไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ จาเป็ นต้องได้รับการยินยอมจากคุณ
และรวมทั้งการยินยอมจากเด็กด้วย ขึ้นกับอายุ และวุฒิภาวะ

การอธิบายสั้นๆเกีย่ วกับความยินยอมทีจ่ าเป็ นต้ องไดรับเพือ่ การประสานงานระหว่ างหน่ วยงานและสถานราชการทีไ่ ด้ ทาเครื่องหมายกากะบาดไว้ :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

“ ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่ได้ทาเครื่ องหมายกากะบาด ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความจาเป็ นของบุตรข้าพเจ้า:
ฝ่ ายสวัสดิการสังคม

สถาน ให้การรักษาพยาบาล
ให้คาปรึ กษา ให้ความช่วยเหลือ

ตารวจ

โรงเรี ยน

โรงเรี ยนทากิจกรรมหลังเลิกเรี ยน (กากะบาดในสี่ เเหลี่ยมข้างหน้าของแต่ละหน่วยงาน)

นัน่ หมายถึงว่า แต่ละหน่วยงาน / สถานราชการ สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกของข้าพเจ้าถึงกันได้
การมอบอานาจของข้าพเจ้า มีผลเกี่ยวข้องเฉพาะข้อมูลที่จาเป็ น เพือ่ ที่วา่ หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องจะสามารถประสานงานกัน ในการช่วยลูกของข้าพเจ้าให้ดีที่สุดเท่านั้น
ข้าพเจ้าที่เป็ นเด็กเองด้วยวัยวุฒิและวุฒิภาวะที่ได้พิจารณาและคานึงถึงแล้ว ได้มอบฉันทะให้หน่วยงานสถานราชการ เพื่อจะสามารถช่วยข้าพเจ้าให้ดีที่สุดได้
การให้ความยินยอมของข้าพเจ้าจะมีผลตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะสัง่ ยกเลิกเมื่อไหร่ ก็ได้ “

ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและเห็นดีด้วยกับข้ อมูลทีป
่ รากฏอยู่ข้างบน
___________________________
_______________________________
ลายมือชื่อ / ผูม้ ีสิทธิปกครองตามกฎหมาย คนที่ 1
ผูม้ ีสิทธิ ปกครองตามกฎหมาย คนที่ 2
___________________________
_______________________________
ชื่อเขียนด้วยตัวบรรจง

ชื่อเขียนด้วยตัวบรรจง

______________________________________________
สถานที่ และ วันที่
______________________________________________

ลายมือชื่ อของเด็ก ขึ้นกับวุฒิภาวะ และอายุเด็ก

Thai/ ภาษาไทย

ชื่อเด็ก :
_________________________________________

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และหน่วยงาน:

หมายเลขประจาตัวของเด็ก :
โทรศัพท์ของหน่ วยงาน :

Tigrinska / ትግርኛ
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ስምምዕ ኣብ መንጎ ስብ ስልጣን ሓበሬታታት ምትሕልላፍ
ኣብ ናይ ወድዕን- ምስጢራውን ሕጊ ዝተመርኮሰ (2009፡400)

ሓበሬታታት ብዝዕባኻን ናይ ውላድካ ውልቀ ግላዊ ኩነታት በቲ ናይ ማሕበረ ሰብኣዊ ኣብ ወድዓውን- ምስጢራውን ኣብ ዓንቀጽ 26 1§ ዝተመርኮሰ ሕጊ እዩ ዝጠቓለል።
እንድሕር ደኣ ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ቀረባ ስቡ እቲ ሓበሬታት ብምቅላዕ ኣብ ሽግር ንኸይኣቱ ንጹር ኮይኑ እዩ እቲ ምስጢር ናይ ማሕበረ ሰብኣዊ ኣገልግሎት ብዛዕባ ሓደ ውልቀ
ግላዊ ዝምድና እዩ ዝምልከቶ፡
ፖሊስን፡ ቤት ትምህርን ናይ ነጻ መውዓልን ካልእ ናይ ምስጢር ስምምዓት እዩ ዝምልከቶም። ምእንቲ እቲ ሓበሬታት ናይ ውላድካ ግላዊ ኩነታት ኣብ መንጎ እቶም ዝምልከቶም ሰበ ስልጣናትን ክመሓላለፍ ኣብ ዕድመን ብስለትን ዝተመርኮሰ ስምምዕካ ከምኡ’ውን
ናይ’ቲ ህጻን ስምምዕ የድልልይ።

ሓደ ሓጺር መግለጺ ብዛዕባ እቲ ሕቶ ናይቶም ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ስምምዕ ዝጠልቡ፣ ኣብ መንጎ እዞም ምልክት ተገይሩሎም ዘለው ሰበ ስልጣናት/ንጥፈታት:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
’’ምስ’ዞም ዝስዕቡ ኣብ ክሊ ውላደይ ድርርኽ ዝገብሩ ኣብ ምልክት ዘለው ሰበ ስልጣናት ይሰማማዕ እየ
ሰብ ስልጣን ማሕበረ ሳብኣዊ
ክንክንን ምእከላይን፡ ምኽርን ደገፍን
ፖሊስ
ቤት
ድሕሪ ትምህርቲ
ኣገልግሎት
ትምህርቲ
መዘናግዒ
እዚ ማለት ሰበ ስልጣናት ሓበሬታታት ብዛዕባ ውላደይ ኣብ መንንጎኦም ክመሓላለፉ ይኽእሉ እዮም።
ስምምዐይ ነቶም ሰበ ስልጣናት ብዝበለጸ ኣገባብ ውላደይ ምእንቲ ክሕጉዙለይ ጥራሕ ዘርኢ ሓበሬታት እዩ ዝምልከት። ኣነ ከም ቆልዓ ካብ ዕድመይን
ብስለትን ተበጊሰ ናይ ገዛእ ርእሰይ ስምምዕ ሂበ፡ እቲ ስምምዕ ብዛዕባ እቶም ሰበ ሰልጣናት ብዝበለጸ ኣገባብ ንኽሕግዙኒ እዩ።
እዚ ስምምዕይ ንግዚኡ ዘገልግል እዩ ግን ኣብ ዝኾነ ግዜ ክስረዝ ይከኣል እዩ።”

(ኣብ ቅድሚ እቲ ኣድላዪት ሸነኽ ምልከት ሓንጽጽ)

ነዚ ኣብ ላዕሊ ሰፊሩ ዘሎ ተኻፊልዮን ይሰማማዓሉን
___________________________

_______________________________

______________________________________________

___________________________

_______________________________

______________________________________________

ፊርማ/ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ዘለዎ 1
ሽም ብንጹር

ሽም ብንጹር

ፊርማ/ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ዘለዎ 2

ናይ ቆልዓ ፊርማ ካብ ዕድመኡን ብስለቱን ተበጊሱ

ናይ ቆልዓ ሽም፡ ___________________________________________________
ዝተላእኮ በዓል ስልጣን: _____________________________________

ቦታን ዕለትን

ናይ ቆልዓ ቁጽሪ ግሊ________________________________

ናይ በዓል ስልጣን ቁ./ስ.: _________________________________________

Turkiska/ Türkçe
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YETKİLİ RESMİ KURUMLARIN KENDİ ARASINDAKİ BİLGİ AKIŞINI ONAYLIYORUM

Kamuya göre– ve gizlilikyasasi

(2009:400)

Senin/çocuğunun kişisel konumuna ilişkin verilen sosyal hizmetler 26 bölümündeki gizlilik kapsamı içerisindedir. Bireyin kişisel durumu hakındaki bilgi sosyal hizmetler gizliligi içinde
geçerlidir.Ama bu sürede bilgilerin birey ve onun yakınlarını kesin muzdarip etmeden ifşa edileceği açıktır.
Polis, okul ve boş zaman lokalı başka gizlilik kurallarını içerir. Güncelde senin çocuğunun kişisel bilgilerini ve durumunu kurumlar arasındaki akışını sağlamak için kurumların olgunluk ve
yaşı dikkate alınarak senin vede çocuğun onayına ihtiyaç vardır.

Aşağida işaretlenmiş´kurumlar arasindaki faliyet işbirligini gerektiren sorunun kısa bir açıklaması:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
”Benim çocuğun ihtiyaçlari çerçevesinde aşağida işaretlenen taraflarin işbirliğine onay veriyorum :
Sosyal hizmet kurumu

Saglik ve sosyal
Polis
okul
Boş zaman
bakımı,tavsiye ve destek
lokalı
Bunun anlamı kurumlar işlemlerinde benim çocuk hakkındakı bilgileri kendi aralarında birbirlerine gönderebılırler

(güncel tarafın önünü işaretle)

Benim onayım sadece kurumların gerekli informasyonu birlikte kulanımı ve benim cocuğuma en iyi şekilde yardımcı olabilmesi içındir.

çocuğun olgunluk ve yaşını dıkkate alarak geçerli onayım kurumların en iyi bır şekilde bana yardımcı olmaları içindir.
Benim onayım süresizdir. Ama ne zaman istersem geri çekebilirim.

Yukarıda yazılan bölümü okudum ve kabul ediyorum
___________________________

_______________________________

______________________________________________

___________________________

_______________________________

______________________________________________

Veli imzasi 1

Açik isim

Veli imzasi 2

Açik isim

Çocuğun ismi: ___________________________________________________
Havale memuru ve bölum: _____________________________________

Yer ve tarih

Çocuğun imzasi olgunluk ve yaş dikkate alınır

çocuğun doğum tarihi_________________________________

Kurum tel: _________________________________________

