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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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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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