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ATGARDSKORT

Barn och vuxna som far ilia
Varningstecken och signaler
Vuxna har ett ansvar att agera oavsett om det galler manniskor
eller djur. Om du ser vald mot eller vanvard av husdjur ar det
viktigt att vara uppmarksam pa hur manniskorna i familjen har
det. Tecken pa vald kan vara tydliga som till exempel sar, blamarken, frakturer eller brannskador.
Andra varningstecken ar nar det i familjen fi:irekommer :
• krankningar och hot gentemot familjemedlemmar,
• missbruk, kriminalitet eller psykisk sjukdom,
• brister i omsorg och hygien.

Orosanmalan som galler barn
ALLA SOM MISSTANKER att barn far ilia bi:ir anmala detta till
socialtjansten i barnets kommun (14 kap. 1 § socialtjanstlagen).
SOCIALTJANST, ring kommunens va xel eller SOCIALJOUREN
(icke kontorstid) telefon 021-39 20 66.
ANSTALLDA i vissa myndigheter och verksamheter som beri:ir
barn och unga ar enligt lag skyldiga att genast an mala om de
i sitt arbete misstanker att ett barn far ilia.
BROTT mot barn och vuxna anmals till Polisen, telefon 114 14.
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Djur som far ilia
Varningstecken och signaler
Om du mi:iter barn och vuxna som far ilia ar det viktigt att
aven uppmarksamma om det finns skadade eller vanvardade
djur i familjen.
Tecken pa att djur far ilia kan vara:
• brister i ski:itsel, exempelvis hygien, hull, pals, klor samt
avsaknad av foder och vatten,
• om hund eller katt ar inlasta i bur eller hund halls bunden
inomhus,
• om djuret ar angsligt och oroligt,
• om djuret ar skadat och djuragarens fi:irklaring verkar
osannolik.

Anmalan som galler djur
VID ORO OM ATT DJUR FAR ILLA gi:irs anmalan till
Djurskydd vid Lansstyrelsen i Vastmanlands ian.
• Telefon 010-224 96 00, vardagar 9-12
• Skriftligt till Djurskydd, Lansstyrelsen i Vastmanlands lan,
721 86 Vasteras

VID VALD MOT DJUR, ring Polisen, telefon 11414.
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