
2020-01-24

Klagomål på socialtjänst

Klagomål

Dina uppgifter:

Förnamn Anna

Efternamn Svanberg

Telefonnummer +46 700039538

Epost anna@annasvanberg.net

Postadress

Djupedalsvägen 3, 46195 Trollhättan (obs!
all korrespondens i ärendet ska gå via
denna adress).

Postnummer 461 95

Postort Trollhättan

Rör anmälan en annan person? Ja

Jag är Förälder till patienten

Patientens/brukarens uppgifter:

Är patienten/brukaren avliden? Nej

Förnamn Ej fått namn än

Efternamn Svanberg

Personnummer 20200103-0945

Händelseförloppet

Län Västra Götalands län

Kommun Trollhättan

Verksamhetens namn Socialtjänst 

Startdatum 2020-01-10

Slutdatum 2020-01-24

Beskrivning av händelsen:
Socialtjänsten i Trollhättan har stulit min nyfödda dotter 6 dagar gammal från mig.
De trängde sig in i bostaden och rövade bort min dotter när hon låg och sov. De har
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2020-01-24

Klagomål på socialtjänst

motiverat sitt beslut med lögner, osanningar och förtal. Tar man ett barn med hjälp av
lögner så är det stöld av barn.  
De tog ut henne i vinterkylan utan overall, och tog henne till ett jourhem dit jag som
mamma inte får komma och hälsa på henne. Har sett bilder på min dotter och de
är oroväckande. Jag känner starkt att min dotter far illa i det "jourhemmet" där hon
befinner sig. Jag vill att IVO åker till jourhemmet och kontrollerar hur min dotter har det
och kontrollerar jourhemmet. 
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2020-02-01

Klagomål på socialtjänst

Klagomål

Dina uppgifter:

Förnamn Anna

Efternamn Svanberg

Telefonnummer +46 700039538

Epost anna@annasvanberg.com

Postadress Storgatan 35

Postnummer 411 38

Postort Göteborg

Rör anmälan en annan person? Ja

Jag är Förälder till patienten

Patientens/brukarens uppgifter:

Är patienten/brukaren avliden? Nej

Förnamn Leonore

Efternamn Svanberg

Personnummer 20200103-0945

Händelseförloppet

Län Västra Götalands län

Kommun Trollhättan

Verksamhetens namn Trollhättans kommun

Startdatum 2020-01-10

Slutdatum 2020-02-01

Beskrivning av händelsen:
Vill härmed anmäla att jag, mitt barn och min familj har blivit utsatt för ett brott av
socialtjänsten i Trollhättan stad.  
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2020-02-01

Klagomål på socialtjänst

Den 3 januari födde jag en dotter. Den 10 januari tränger sig socialtjänsten in i min
bostad. Socialtjänsten säger att de har fattat beslut om att omhänderta min nyfödda
dotter som är 6 dagar gammal. Jag blir helt chockad. Jag frågar socialtjänsten varför
de tränger sig om och ska omhänderta min nyfödda dotter. De ger inget tydligt svar.
Jag frågar dem om de har ett beslut med sig. Den ena socialassistenten (Helena
Skymberg) räcker fram ett beslut. När jag läser det ser jag att det är bara osanningar i
det. Jag säger till socialtjänsten att det som står i detta beslutet är osanningar. De tar
ingen notis om det och lyssnar inte på det. De tar också med sig beslutet när de går.
De säger att de ska ta min dotter till ett jourhem. De stressar väldigt mycket. De var i
bostaden 10-15 minuter max och sliter med sig barnet som ligger och sover, trots att
vi påtalar att det är dags för barnet att amma och få blöjbyte. De tar ingen notis eller
hänsyn till detta och Tina Ekerum sliter med sig barnet, virar in henne i filt utan att ta
på barnet overall och tar ut henne i vinterkylan (detta filmade jag). De har inga kläder
med sig, ingenting. Jag får lämna med mjölkersättning. De lämnar en adress till ett
jourhem nästan 10 mil bort dit de påstår att de ska ta henne men inget telefonnummer.
Jag hittar telefonnumret till jourfamiljen på eniro och ringer men de nekar till att de inte
har ett jourhem och att de ska ta emot ett barn från socialtjänsten. Min dotter ska ha
varit där i drygt tre veckor nu, och de mödar sig inte att varken svara i telefon, på sms
och jourhemmet går inte att besöka. Det ligger nästan tio mil bort och har flera andra
placerade barn och hundkennel med många jack russel hundar. Jag har sett bilder på
min dotter som ser oroväckande ut och hon ser ut att fara illa i jourhemmet. Detta har
jag påtalat för soc som ignorerar. Ett foto som jag fått från jourhemmet där det ser ut
som hon har ett blåmärke på kinden, detta har jag påtalat till socialtjänsten men inte
fått någon kommentar kring.  

Ingen av mina släktingar har fått träffa min litta dotter än, fast vi är en stor släkt och
socialtjänsten förvägrar mig att träffa mitt barn och amma mitt barn mer än en 30 min i
en umgängeslägenhet. Ingen annan får vara, inte ens mormor. Jag anser att det är ett
övergrepp både mot mig och mitt barn. Jag har valt att avstå från detta umgänge då
jag anser att det skulle stressa både mig och barnet.  

Jag har inte fått några motiveringar till de här handlingarna, mer än osanningar.  

Det ska tilläggas att jag varit med om precis samma sak en gång tidigare 2016.
Då tog socialtjänsten ifrån mig mitt nyfödda barn i princip redan innan det fötts
- detta omhändertagande grundades också på lögner, och förtal osanningar.
Nu har socialtjänsten i Trollhättan grundat sitt omhändertagande på det tidigare
omhändertagandet för fyra år sen, som även det grundades på osanningar. Ingenting
har utretts. Gällande det tidigare omhändertagandet har jag aldrig träffat en enda av
dessa socialassistenter som tagit mitt nyfödda barn ifrån mig. Jag har nu tagits ifrån
två nyfödda barn utan att det finns något skäl -det enda som finns är osanningar,
lögner och förtal.  
Nu vill jag ha en ordentlig utredning. Ingen ska behöva bli fråntagen två nyfödda barn
på lögner, osanningar och förtal, som jag har blivit.  
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2020-02-01

Klagomål på socialtjänst

Detta handlar om terror, elakhet, grymhet, hänsynslöshet, trakasseri, inte om barnets
bästa!  Det som jag har utsätts för är inhumant och både jag och mina barn har farit
illa av socialtjänstens maktmissbruk, övergrepp och osanningar.   

Jag vill anmäla socialtjänsten för följande brott: förtal, ärekränkning, förolämpning,
psykisk misshandel, stöld av barn/egenmäktighet med barn, hemfridsbrott etc
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2020-02-12

Klagomål på socialtjänst

Klagomål

Dina uppgifter:

Förnamn Anna

Efternamn Svanberg

Personnummer 20020103-0945

Telefonnummer +46 700039538

Epost anna@annasvanberg.net

Postadress Askims svedjeväg 13

Postnummer 436 42

Postort Askim

Rör anmälan en annan person? Ja

Jag är Förälder till patienten

Patientens/brukarens uppgifter:

Är patienten/brukaren avliden? Ja

Förnamn Ej fått namn än

Efternamn Svanberg 

Personnummer 20200103-0945

Händelseförloppet

Län Västra Götalands län

Kommun Trollhättan

Verksamhetens namn Socialtjänsten 

Startdatum 2016-09-30

Slutdatum 2020-02-12

Beskrivning av händelsen:
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2020-02-12

Klagomål på socialtjänst

Har fått båda mina två nyfödda barn kidnappade / stula av socialtjänstem. Båda är
stulna / kidnappade från mig på lögner från socialtjänsten. Solna 2016/2017 och
Trollhättan 2020. 
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2020-04-01

Klagomål på socialtjänst

Klagomål

Dina uppgifter:

Förnamn Anna

Efternamn Svanberg

Telefonnummer +46 700039538

Epost anna@annasvanberg.net

Postadress Askims svedjeväg 13

Postnummer 436 42

Postort Askim 

Rör anmälan en annan person? Ja

Jag är Förälder till patienten

Patientens/brukarens uppgifter:

Är patienten/brukaren avliden? Nej

Förnamn Leonore

Efternamn Svanberg

Personnummer 20200103-0945

Händelseförloppet

Län Västra Götalands län

Kommun Trollhättan

Verksamhetens namn
Socialen barn och unga, Trollhättans
kommun 

Startdatum 2020-01-10

Slutdatum 2020-04-01

Beskrivning av händelsen:
Socialtjänsten omhändertar min nyfödda dotter 6 dagar gammal, utan att det finns
något skäl till det. De placerar henne i ett mycket stimmigt hem, där hon inte får lugn
och ro och inte blir väl om händertagen. De umgängessaboterar och erbjuder inget
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2020-04-01

Klagomål på socialtjänst

umgänge som är möjligt för mig. Min nyfödda dotter har inte fått träffa sin mamma på
ca 3 månader. De vägrar att filma henne. Efter mycket tjat har jag fått se 3 filmer om
10 sekunder vardera. Dessa filmer är mycket oroväckande. Utfrifrån filmssekvenserna
drar jag slutsatsen att min dotter är mycket stressad, orolig och inte mår bra. Befarar
att hon varit utsatt för misshandel och trauma. De vägrar min dotter att få träffa sina
anhöriga och sin familj, till exempel får inte min dotter träffa sin mormor. Det finns inga
skäl till detta. Jag vill efter att ha sett filmerna att soc tar min dotter till läkare, men de
vägrar. Jag får inte  
heller veta var hon befinner sig, då hon är placerad på hemlig ort. Har bett att den
anoynma person som tar hand om min dotter hör av, genom att ringa till mig på
hemligt nummer, men detta nekar socialtjänsten till. Jag får inte heller telefonnummer
till BVC-sköterskan. Det finns inga skäl alls till detta omhändertagandet, bara en
massa osanningar och påhitt från socialtjänsten. Hennes sjukjournal är med låst på
1177. Socilatjänsten lämnar mig ingen i 
information om min dotter och ljuger för mig och säger att min dotter mår bra, vilket
jag inte tror på. IVO behöver reda ut detta och se till att min dotter kommer till läkare.
Ansvarig på socialtjänsten för detta: Camilla Kozelka. 
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