ÅTGÄRDSKORT

Barn och vuxna som far illa

Andra varningstecken är när det i familjen förekommer:
l kränkningar och hot,
l missbruk, kriminalitet och psykisk sjukdom,
l brister i omsorg och hygien,
l vanvård eller våld mot familjens djur.

Orosanmälan som gäller barn
ALLA SOM MISSTÄNKER att barn far illa bör anmäla detta till
socialtjänsten i barnets kommun (14 kap. 1 § socialtjänstlagen).
SOCIALTJÄNST, ring kommunens växel och be att 		
få bli kopplad till socialtjänsten.
ANSTÄLLDA i vissa myndigheter och verksamheter som berör
barn och unga är enligt lag skyldiga att genast anmäla om de
i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.
BROTT mot barn och vuxna anmäls till Polisen, telefon 114 14.
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Varningstecken och signaler
Vuxna har ett ansvar att agera oavsett om det gäller människor
eller djur. Om du möter djur som far illa är det viktigt att vara
uppmärksam på hur människorna i familjen har det. Tecken på
våld kan vara tydliga som till exempel sår, blåmärken, frakturer
eller brännskador. Det kan även finnas diffusa tecken som ångest,
depression, sömnstörningar och psykosomatiska problem.
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Djur som far illa
Varningstecken och signaler
Om du möter barn och vuxna som far illa är det viktigt att även
uppmärksamma om det finns skadade eller vanvårdade djur
i familjen. Vissa skador eller beteenden kan bero på att djuret
utsatts för våld. Tecken på att djur far illa kan vara:
l om skadorna enligt djurägaren uppstått på ett osannolikt sätt,
l brister i skötsel, exempelvis hygien, hull, päls och klor,
l skador på könsorganen,
l om djuret är ängsligt och oroligt.
I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur ska skötas.
Grundläggande är att djur ska behandlas väl och skyddas mot
sjukdomar och onödigt lidande.

Anmälan som gäller djur
VID ORO OM ATT DJUR FAR ILLA görs anmälan till 		
Djurskydd vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.
• Telefon: 010-225 54 99 (vardagar 09.00-12.00)
• E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se
• Postadress: Djurskydd, Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå
BROTT mot djur anmäls till Polisen, telefon 114 14.

