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Formulär för JO-anmälan
Kontaktuppgifter

Förnamn

Efternamn

Anna

Svanberg

Gatuadress

Ev. c/o adress

Ort

Telefon
(dagtid)

Postnummer

Mobil
0700039538
Bekräfta e-postadressen

E-postadress
anna@annasvanberg.net

Mot vem riktas anmälan

Myndighet och ev. tjänsteman som anmälan riktar sig mot
Socialtjänsten i Solna / Trollhättan.
Ansvarig i Trollhättan: Camilla Kozelka.

Eventuellt ärende- eller diarienummer hos berörd myndighet

Beskrivning av ärendet

Beskriv vad som hände och när det ägde rum [rutorna begränsar inte
hur mycket text man kan skriva in, texten "rullar" i rutan]
Socialtjänsten har stulit mina nyfödda barn två gånger om med hjälp av lögner, osanningar och
grova förtal.
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I samband med födseln av mitt första barn, 26 september 2016, blev jag kontaktad av
socialtjänsten (i Solna). De sa att anledningen till att de kontaktar mig var för att de misstänkte att
jag använde droger och hade psykisk ohälsa. Jag sa att det inte stämde, men de lyssnade inte på
mig och tog min nyfödde son från mig, genom omedelbart omhändertagande, och de nekade även
mig att träffa min son. Jag hann bara få vara tillsammans med min son två-tre timmar innan de
tog honom ifrån mig. De hade min son på LVU från födsel till att han var ungefär ett år, och under
denna tid nekades jag även umgänge helt och hållet med min son av socialtjänsten.
Jag har frågat socialtjänsten var de har fått uppgifterna om psykisk ohälsa och droger ifrån,
eftersom båda uppgifter var osanna. Jag har aldrig någonsin använt droger och har aldrig haft
någon psykisk ohälsa.
Det är på grund av detta förtal (och osanning) som båda mina nyfödda barn har tagits ifrån mig av
socialtjänsten och som jag nekats umgänge med mina barn av socialtjänsten.
Aktuell situation
Jag födde mitt andra barn, min dotter, 2020-01-03. Både mor och dotter mådde bra och fick tidig
hemgång. Den första veckan gick bra, min dotter mådde bra, sov bra, ammade bra, och var lugn
och fin.
Fredagen den 10 januari sent på eftermiddagen tränger sig två socialsekreterare in i bostaden. De
kommer för att hämta min nyfödda dotter. Både jag och min mor blir chockade. Vi har inte varit i
kontakt med socialtjänsten i Trollhättan innan och vi har ingen aning om att socialtjänsten har
inlett en utredning och vi har inte fått yttra oss över det eller beslutet om omedelbart
omhändertagande.
När socialtjänsten tränger sig är allt är bra med min dotter och hon ligger och sover. Vi förstår inte
varför socialtjänsten tränger sig in i vår bostad för att hämta min nyfödda dotter. Vi har inte
kontaktat socialtjänsten och vi har inte haft någon kontakt med socialtjänsten i Trollhättan innan.
Helt plötsligt står socialtjänsten i vår bostad och ska hämta min 6 dagar gamla dotter och placera
henne i ett jourhem uppe på Dal. De bara tar henne och åker.
Jag frågar socialassistenten om hon har ett beslut om omedelbart omhändertagande, vilket hon
har. När jag läser igenom det så inser jag att Trollhättan grundar sitt beslut om omhändertagande
på det tidigare omhändertagandet av min son för snart fyra år sedan. De har fått till sig från
socialtjänsten (i en annan kommun) att det tidigare omhändertagandet berodde min psykiska
ohälsa (vilket är förtal mit mig och osanning), och att det var därför de bröt sig in med polis och
kom och hämtade min nyfödda dotter.
De hade inga kläder eller något annat med sig när de hämtade min dotter. De virade in henne i sin
babyfilt och tog ut henne utan overall i vinterkylan. Det var amningstid och dags för blöjbyte för
min dotter, vilket vi sa, men de tog ingen notis om det. Vi lämnade med ett paket med
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mjölkersättning till henne.
Klockan var runt 16 när socialtjänsten hämtar min dotter. De tar henne till ett läkarbesök som
enligt journal äger rum klockan 18. Utifrån detta läkarbesök påstår socialtjänsten att jag inte har
tvättat min dotter. Detta stämmer inte. Om min dotter var smutsig så har hon blivit det efter att
hon lämnade hemmet. Jag har skött om min dotter på bästa sätt.
Socialtjänsten lämnar en adress jourhemmet men inget telefonnummer. Veckan därpå på
måndagen så får jag reda på att jag inte får kontakta, varken ringa eller besöka jourhemmet. Jag
får inte reda på hur hon bor eller vem hon tas om hand om. (Telefonnummer hittas på internet
men vid samtal till jourhemmet säger jourhemmet att de inte är ett jourhem och att de inte har
tagit emot en liten flicka från socialtjänsten, vilket är lögn.)
Det enda socialtjänsten erbjuder mig att träffa min dotter en halvtimma i veckan då min dotter ska
resa 10-15 mil varje gång. Socialtjänsten säger med att ingen anhörig, släkting eller vän får följa
med till umgänget. Jag tycker med det är fel att min dotter ska behöva resa så långt för en
halvtimma umgänge, utan har begärt att få besöka henne i jourhemmet, vilket socialtjänsten
motsätter sig.
Jag har därför endast fått se min dotter på bild sedan socialtjänsten tog henne ifrån mig för en
månad sedan.

Socialtjänstens beslutsmotivation är byggt på luftslott och innehåller mer än 50 lögner och
osannigar.

Att socialtjänsten har tagit mina nyfödda barn har inget med mig att göra. Jag har bara blivit
utvald för socailtjänstens maktmissbruk.
Jag är en normal, frisk, ansvarsfull och skötsam nybliven mamma. Är högutbildad, och har bland
annat två master of science degrees, civilingenjörsexamen från Chalmers, civilekonomexamen och
ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan.
Jag vill att detta brott mot mig och mina barn REDS UT. Detta behöver redas ut!
Detta är ingen skillnad mot diktaturen i Chile på 70-talet där nyfödda barn stals från sina mödrar
för att tjäna pengar på att "sälja" dem till adoptivföräldrar.

På vilket sätt anser du att myndigheten/tjänstemannen har agerat
felaktigt?
De har begått följande brott mot mig och mitt barn:
- stöld av mitt nyfödda barn x 2
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-förtal
-ärekränkning
-förolämpande beteende
-brott mot ära, heder, frid och anseende
-ofredande
-hemfridsbrott
-tjänstefel
-brott mot familj, art 8 EMKR
-

Övriga upplysningar
Socialtjänsten är inte rättssäker och bryter mot lagen.

Bifoga filer

Bifogade filer:

Skicka kopia på anmälan till mig via e-post - Ja
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