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E-tjänst anmälan till socialtjänsten 
Detta dokument ger dig en överskådlig bild av vilka frågor du som anmälare kan 
komma att få besvara i e-tjänsten.  

Barnets kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare  
 
Om din anmälan rör oro för barnet som inte handlar om misstanke om våld 
eller övergrepp kommer du att få svara på följande frågor:  
Om anmälan 
Har du informerat barnet om att anmälan görs? 
Om du inte har informerat barnet, kommentera varför. 
Har du informerat vårdnadshavare, om att anmälan görs? 
Om du inte har informerat vårdnadshavare, kommentera varför. 
Har förskolan eller skolan anmält misstanke om oro för barnet tidigare? 
Om det har gjorts en anmälan tidigare, ange datum. 
 
Om din anmälan handlar om misstanke om våld eller övergrepp mot barnet 
kommer du att få svara på följande frågor:  
Misstanke om våld eller övergrepp mot barnet 
Har förskolan eller skolan anmält oro för barnet tidigare? 
Om det har gjort en anmälan tidigare, ange datum. 
Har barnet märken? 
Om barnet har märken, beskriv dessa. 
Om det är möjligt att på ett bra sätt för barnet dokumentera skadorna går det 
att bifoga bilderna i tjänsten. 
När sker hämtning och lämning på förskolan eller skolan? 
Vem är det som hämtar och lämnar? 
Ange namn och telefonnummer till förskolechef eller rektor. 
Telefonnummer där vårdnadshavarna kan nås på dagtid. 
 
Oavsett om din anmälan handlar om misstanke om våld/övergrepp eller inte 
kommer du att få svara på följande frågor:  
Anledning till anmälan 
Ange anledningen till att du anmäler din oro för barnet. Var så konkret som m
öjligt, gärna med beskrivande exempel. 
Beskriv något som fungerar bra när det gäller barnets situation. Vilka styrkor 
hos barnet eller familjen har ni uppmärksammat? 
Har förskolan eller skolan några pågående åtgärder för barnet? 
Om det finns pågående åtgärder, ange vilka. 
Har barnet eller vårdnadshavarna tidigare hänvisats till stöd i någon form? 
Om ja, vilket stöd. 
 
Kontaktuppgifter till anmälare 
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