
Barnahus i Storstockholm
- redovisning av ett uppdrag

Maj 2010



Text:   Mats Vangstad och Lars Modig
Formgivning: Petra Sjölander
Foto:   Lotta Lundquist och Petra Sjölander
Tryck:   Tryckeriet RPS
Beställning: Registrator vid socialtjänst- och 
  arbetsmarknadsförvaltningen i 
  Stockholm stad 08-508 250 02



Innehåll

Förord      
Sammanfattning
Förslag till samverkansavtal   
Bakgrund     

Om Barnahus     14   
Barnets perspektiv    14
Uppdrag och tillvägagångssätt  15
Rättsliga utgångspunkter   15
Några definitioner    18
Dokument     19
Kort om några av huvudmännen  19 

Bedömningar och förslag 
Ett skriftligt samverkansavtal   21
En regional ambitionsförklaring  21
Styrning och ledning    22
Upptagningsområdet    23
Målgrupp     23
Antal Barnahus och deras placering  24
Bemanning av samordningsfunktioner 26
Yrkesroller och kompetens   27
Rutiner för anmälan    28
Samråd och förhör    29
Miljö, krisbemötande och krisstöd  30
Medhörning vid barnförhör   30
Läkarundersökning    31
Kompetens- och metodutveckling 
samt erfarenhetsutbyte   32
Dokumentation     33
Samordnad uppföljning och utvärdering 33
Ekonomi och kostnadsförslag  35
Genomförande     36

Bilagor      

14

24

7

30



Förord

I slutet av hösten 2009 fick vi ett uppdrag från styrgruppen för Barncentrum Stockholm. 

Uppdraget innebar att vi skulle se närmare på hur verksamheten i Barncentrum Stockholm 
bedrevs i praktiken samt lämna förslag på hur ledning och styrning av verksamheten kunde 
utvecklas. Vi skulle också se vad som behövde göras för att verksamheten skulle leva upp till 
de nationella riktlinjer för Barnahus som redovisades till regeringen i slutet av år 2009. Under 
arbetet med uppdraget skulle vi lyssna på erfarenheter från styrgruppens ledamöter och från dem 
som arbetade i lokalerna. Vi skulle också föra fram goda exempel från andra orter med en väl 
fungerande Barnahusverksamhet. 

Med den här rapporten redovisar vi vårt uppdrag. 

Under uppdraget har vi mött ett stort kunnande och ett brinnande engagemang för barnets bästa. 
Vi har därför varit angelägna om att våra förslag inte i onödan ska förändra verksamhet som nu 
fungerar väl. Men den nuvarande verksamheten har också en baksida: Ensamarbete med tunga 
ärenden, nyckelpersonsberoende och ärenden som hamnar mellan myndigheters ansvarsområden 
är några iakttagelser vi har kunnat göra. 

I vårt arbete har vi därför ansett att det är nödvändigt att blicka in i framtiden i ett större per-
spektiv: Hur kan och bör Barnahus fungera i hela Stockholms län? Vad är bäst för barnet som 
har utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp? Hur påverkar det just det här barnets bästa 
hur robust och stabil myndigheternas samverkan blir i praktiken? Det är några av de frågor vi 
har velat väcka och lyfta fram till diskussion i den här rapporten. 

Det har varit ett givande och intressant uppdrag att se närmare på Barnahusverksamheten. Vi 
vill passa på tillfället att tacka alla som vi har talat med och som har tagit sig tid att förmedla 
kunskaper, erfarenheter och kloka synpunkter. 
 

Mats Vangstad

                         Lars Modig



Sammanfattning

Vi lägger fram ett förslag till skriftligt samverkansavtal 
för undertecknande av samtliga nuvarande huvudmän. 
Om verksamheten bedrivs i enlighet med avtalet lever 
Barnahus i Storstockholm upp till de nationella kriteri-
erna för att kallas Barnahus. Vi lämnar också ett förslag 
på hur en kommun, som idag inte är med i Barnahus-
samverkan, enkelt kan ansluta sig genom ett hängavtal. 

När vi närmare har vägt för- och nackdelar med antalet 
Barnahus har vi inte kunnat undgå att se frågan från ett 
perspektiv som omfattar hela Stockholms län. Av flera 
olika skäl bedömer vi att det är bäst ur barnets per-
spektiv att samla Barnahusverksamheten på tre platser 
i länet. Bland dessa faktorer kan nämnas tillgång till 
högspecialiserad barnmedicinsk och barn- och ung-
domspsykiatrisk kompetens samt realistiska möjligheter 
för åklagaren som är förundersökningsledare att närvara 
vid samtliga samråd och förhör. Vi föreslår att verk-
samheterna lokaliseras i tre knutpunkter för allmänna 
kommunikationer och med rimliga reseavstånd för såväl 
barn och medföljare som för myndigheternas anställda: 
Norra Barnahuset i trakterna kring Rättscentrum i Sol-
lentuna, Mellersta Barnahuset någonstans i området 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Karolinska sjukhuset och 
Kungsholmen samt Södra Barnahuset i Huddinge/Flem-
mingsberg i närheten av var polis, åklagare och Karolin-
ska universitetssjukhuset Huddinge har sina lokaler.  

För att kunna förverkliga en sådan utveckling bedömer 
vi att det krävs att den politiska och administrativa led-
ningen enas om en regional ambitionsförklaring. Soci-
altjänstlagen pekar ut socialtjänsten som ansvarig för att 
ta initiativ och driva myndighetssamverkan i frågor som 
rör barn som far illa. Vi föreslår att Socialtjänst- och 
arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad driver 
frågan om ambitionsförklaring vidare utifrån det förslag 
till ambitonsförklaring som vi lämnar.  

Erfarenheten från andra delar av Sverige visar att 
grundbulten för samverkan i ett Barnahus är ett sam-
verkansavtal. Vårt utkast till avtal innehåller i huvudsak 
följande:   

Det ska finnas en styrgrupp, vars ordförande ska utses 
av Stockholms stad.

Styrgruppsmedlemmarna ska ha mandat att besluta för 
organisationen. Varje myndighet ska som huvudregel 
vara representerad, men i vissa fall föreslås gemen-
samma representanter för att antalet deltagare inte ska 
bli för stort. Platsansvarig socialsekreterare ska vara 
med i styrgruppen. Styrgruppens möten ska förberedas 
genom presidiemöten. Styrgruppen ska hantera övergri-
pande frågor. För varje Barnahus ska det finnas arbets-/
referensgrupper. 

Upptagningsområdet i avtalet är det geografiska område 
som innefattar Stockholms, Lidingö, Solna och Sundby-
bergs stad samt Ekerö kommun. Målgrupp är alla barn 
i upptagningsområdet som misstänks vara utsatta för 
brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken i nära relation 
samt samtliga fall av sexualbrott och kvinnlig köns-
stympning. Därutöver även barn som lever med våld i 
familjen och hedersrelaterade brott riktade mot barn. 

I avtalet regleras att två socialsekreterare på 100 procent 
och en polis på 100 procent ska bemanna varje Barna-
hus och att detta gäller även vid frånvaro. Socialsekrete-
raren på Barnahuset har ett renodlat ansvar att samordna 
ärenden och ska inte ta sig an några behandlingsupp-
drag.

Den fysiska miljön ska vara särskilt anpassad till barn 
och unga i enlighet med de nationella riktlinjerna. Alla 
Barnahuslokaler ska vara utrustade med teknisk utrust-
ning som ger möjlighet till medhörning/medlyssning 
samt inspelning. Varje Barnahuslokal ska ha ett under-



sökningsrum för att kunna utföra medicinska undersök-
ningar. Landstinget är ansvarig huvudman för att rum-
men uppfyller hälso- och sjukvårdslagstiftningens krav. 

Styrgruppen – och särskilt landstingets representanter i 
denna – har ett särskilt ansvar för att integrera utveck-
lingen av Barnahus med landstingets beslut om inrikt-
ning för att säkerställa särskild medicinsk respektive 
barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens vid Barn-
centrum. Vi förordar att ett regionalt tvärvetenskapligt 
kompetenscentrum vid Mellersta Barnahuset etableras i 
enlighet med styrgruppens intentioner och landstingets 
beslut. Socialförvaltningen i Stockholms stad har ett 
ansvar för övrigt lokalt erfarenhetsutbyte och verksam-
hetsuppföljning avseende Barnahusen och mellan dessa. 
Detta innefattar dialog, inspiration och kunskapsöver-
föring från forskning med mera.   

I avtalet regleras ansvaret för dokumentation och vem 
som har ansvaret enligt offentlighets- och sekretes-
slagstiftningen samt rutiner för anmälan vid parallella 
utredningar. 

Styrgruppen ska aktivt följa upp och utvärdera verksam-
heten vid Barnahusen. Vi lämnar i rapporten förslag på 
enhetliga uppföljnings- och utvärderingsindikatorer. 
Socialförvaltningen i Stockholms stad ansvarar ytterst 
för utvecklingsfrågor avseende tekniskt stöd för statistik 
uppföljning. Respektive huvudman ska utan kostnad 
ställa den tekniska kompetens till förfogande, som för-
valtningen behöver för ändamålet.  

Fördelningen av lokal- och andra driftskostnader för 
samverkan ska som huvudregel fördelas på polismyn-
digheten (25%), landstinget (25%) och kommunerna 
(50%) enligt den modell som används i Uppsala och 

Gävle med följande undantag: a) Landstinget ansvarar 
för kostnader för undersökningsrum. b) Polismyndig-
heten ansvarar för teknisk utrustning för inspelning av 
förhör och medhörning. c) Socialtjänsten ansvarar för 
kostnader för inredning och anpassning av lokalerna till 
en barn- och ungdomsvänlig miljö. 

Socialförvaltningen ska samordna betalningsansvaret 
för Barnahusens kostnader och fakturera respektive hu-
vudman för kostnader som enligt avtalet ska betalas av 
denna. Socialförvaltningen i Stockholms stad ska senast 
i mars månad varje år föreslå styrgruppen en budget för 
kommande verksamhetsår. Utgångspunkten ska vara att 
styrgruppen senast i september månad varje år ska anta 
en preliminär budget för nästkommande år. 

Styrgruppen bör tillsätta ett genomförandeprojekt med 
en projektledare i enlighet med den särskilda genomför-
andeplan som vi föreslår. Viktiga delar i detta arbete är 
förankring och information om utvecklingsarbetet samt 
dialog med nuvarande personer som är verksamma i 
barncentrum eller motsvarande verksamheter i Stock-
holms län. 



FÖRSLAG TILL AVTAL

1. INNEHÅLL OCH SYFTE
Detta avtal reglerar på en övergripande nivå ansvar och 
åtaganden som parterna har för att etablera Barnahus i 
Stockholms län i enlighet med de nationella kriterierna 
för Barnahus1 och enligt vad som närmare anges i detta 
avtal. 

Syftet med avtalet är att myndigheterna ska samverka 
effektivt och rättssäkert för att brott mot barnen som 
tillhör målgruppen i upptagningsområdet ska utredas 
snabbt, professionellt och med kvalitet. Barnen ska 
också ha samma rätt till skydd och stöd oavsett var de 
bor i området. 

För bakgrund till detta avtal hänvisas till dokumentet 
Barnahus i Storstockholm – redovisning av ett uppdrag, 
maj 2010. Rapporten ska diarieföras hos respektive 
huvudman som en inkommen handling. 

2. PARTER
Stockholms stad, Socialförvaltningen
Lidingö stad
Solna stad
Sundbybergs stad
Ekerö kommun
Polismyndigheten i Stockholms län
Åklagarmyndigheten
Rättsmedicinalverket
Stockholms läns landsting

Det finns möjlighet att ansluta fler parter genom skrift-
ligt hängavtal mellan respektive kommun och socialför-
valtningen i Stockholms stad. De parter som redan har 
slutit avtalet ska i sådana fall omgående informeras om 
att ett sådant hängavtal har slutits.   

3. SOCIALTJÄNSTENS ÖVERGRIPANDE 
ANSVAR

Socialförvaltningen i Stockholms stad har det första-
handsansvar för Barnahusverksamheten som följer av 
socialtjänstlagen (2001:453). Det innebär i detta fall ett 
ansvar för att verksamheten bedrivs enligt de nationella 
kriterierna för Barnahusverksamhet och i enlighet med 
vad som närmare har överenskommits mellan parterna i 
detta avtal. 

4. DEFINITIONER
Barn: Alla personer som inte fyllt 18 år.   
Barnahusverksamhet: Är tänkesättet eller arbetsmeto-
derna hos samverkansmyndigheter för att alltid sätta det 
brottsutsatta barnets bästa i främsta rummet och anse att 
detta står över myndigheters organisatoriska strukturer 
och förutsättningar. Barnahusverksamheten bygger på 
internationella erfarenheter från främst USA, Skottland 
och Island. Ett barn som utsatts för våld eller övergrepp 
ska inte behöva berätta om svåra händelser vid upprepa-
de tillfällen för olika myndighetsföreträdare i främman-
de lokaler. Barnet ska i stället kunna komma till en och 
samma trygga och särskilt anpassade lokal. Utredning 
av brott och bedömningar om behov av skydd och stöd 
ska ges under lugna och rättssäkra förhållanden. Korta 
handläggningstider ska bidra till att barnet inte lider mer 
skada än nödvändigt under processen. 
Barnahuslokal: Är en lokal som är specialinredd för att 
ge bästa möjliga förutsättningar för Barnahusverksam-
heten. En Barnahuslokal ska vara lätt tillgänglig med 
kollektivtrafik för barnet och de andra personer som har 
ärenden till lokalen. Den ska ha en neutral entré och 
vara åtskild från myndigheternas normala arbetslokaler. 
Förhör ska kunna spelas in med ljus- och bild och med-
lyssning/hörning ska finnas. Det bör finnas möjlighet att 
utföra enklare läkarundersökningar i lokalen. 
De nationella riktlinjerna: Rikspolisstyrelsens delre-
dovisning av regeringsuppdrag avseende gemensamma 
nationella riktlinjer kring barn som misstänks vara ut-
satta för brott och kriterier för landets Barnahus (2009-
09-22, POA-428-6530/08).
Samråd: Ett samråd är ett möte mellan olika myndig-
hetsföreträdare som syftar till att planera och samordna 
insatser med ett särskilt barn i fokus.  
Samordnare: Samordnaren är en socialtjänsteman eller 
polisanställd som har ett särskilt ansvar för att samordna 
Barnahusverksamheten i praktiken. Samordnaren har 
normalt sin arbetsplats i Barnahuslokalen och är en kon-
taktpunkt för alla myndighetsinsatser i förhållande till 
barnet. Bland arbetsuppgifterna kan nämnas att koor-
dinera de olika myndighetsinsatserna tillsammans med 
hemkommunens socialtjänstemän eller med polismäs-
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Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen i enlighet med Rikspolisstyrelsens delredovisning av regeringsuppdrag den 22 september 2009 (POA-428-6530/08). 
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tardistriktets utredare, ta emot besökare i samband med 
förhör, se till att barnet och medföljare får bästa möjliga 
mottagande i lokalen, föra statistik m.m. 
Krisbemötande: Ett empatiskt och gott bemötande. 
Krisstöd: Att genom samtal hjälpa ett barn eller en 
förälder att förstå vad det har utsatts för, ge information 
om vanliga reaktioner vid kriser, praktiska frågor om 
vad som kommer att hända i nästa steg och så vidare. 
I krisstöd ingår att göra en bedömning av barnets eller 
förälderns behov av ytterligare stöd och behandling. 
Trappan är en metod för individuella samtal och krisbe-
arbetning för barn som har upplevt våld inom familjen. 
Krisbearbetning: Terapeutisk bearbetning, inklu-
sive traumabearbetning, för de barn och vuxna som är 
traumatiserade. Syfte: Att i lugn takt gå igenom upple-
velserna och på sikt kunna såt ut med det man upplever 
har hänt,. Krisbearbetning är en uppgift för Barn– och 
ungdomspsykiatrin, såvida inte socialtjänsten förfogar 
över personal med psykoterapeutisk kompetens. (De-
finitionerna av begreppen krisbemötande, krisstöd och 
krisbearbetning är hämtade från rapporten Barnahus–
försöksverksamhet med samverkan under gemensamt 
tak vid misstanke om brott mot barn, sidan 71.) 

5. BARN SOM OMFATTAS AV AVTALET
Målgrupp 
Målgruppen överensstämmer med de nationella kriteri-
erna för Barnahus. 

Målgruppen i avtalet är barn, 0-18 år, som misstänks 
vara utsatta för 
 misshandel och andra våldsbrott enligt 3 kap. 

brottsbalken, brott mot liv och hälsa.
 olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, männi-

skohandel, olaga tvång, olaga hot, ofredande och 
andra brott enligt 4 kap. brottsbalken, brott mot frihet 
och frid,

och där utredningar kring barnet inleds parallellt av 
sociala myndigheter samt av åklagare och polis och 
som avser brott i nära relation. Med nära relation avses 
släktingar eller andra personer som barnet står i beroen-
deförhållande till, t.ex. lärare och ledare i idrottsfören-
ingar. 

Samtliga fall av 
 våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, 

sexuellt tvång, våldtäkt, köp av sexuell handling av 
barn och övriga brott enligt 6 kap. brottsbalken, sexu-
albrott.
 kvinnlig könsstympning enligt lagen (1982:316) med 

förbud mot könsstympning av kvinnor. 

I målgruppen ingår även barn som lever med våld i 
familjen eller är vittne till våld, direkt eller indirekt. De 
angivna brotten inkluderar brott med hedersmotiv mot 

barn och unga. Den ovan redovisade målgruppen kan 
även omfatta andra personer, t.ex. barn som misstänks 
vara utsatta för annan brottslighet eller barn som är 
förövare av sexualbrott. 

Upptagningsområde
Avtalet gäller barn där utredningar kring barnet inleds 
parallellt av sociala myndigheter samt av åklagare och 
polis i det geografiska område som omfattar i avtalet 
ingående kommuners geografiska områden och i enlig-
het med vad som anges om respektive Barnahus upptag-
ningsområde under avsnitt 6. 

6. VISION OM UTVECKLING AV BARNAHUS-
VERKSAMHETEN
För att kunna säkra myndighetsresurser på ett sätt som 
kan antas vara bäst för de brottsutsatta barnen ska som 
vision för den framtida Barnahusverksamheten i Stock-
holms län gälla koncentration av verksamheten till tre 
(3) geografiska områden i Stockholms län med ett ar-
betsställe för varje Barnahusverksamhet enligt följande. 

Södra Barnahuset
Geografisk placering i Huddinge/Flemingsberg. Nära 
Söderorts och Södertörns åklagarkammare samt Söder-
törns polismästardistrikt och Karolinska universitets-
sjukhuset Huddinge. 
Upptagningsområde för Södra Barnahuset: De stadsde-
lar i Stockholms stad som omfattas av Söderorts polis-
mästardistrikt: Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Häger-
sten-Liljeholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Älvsjö) 

Norra Barnahuset 
Geografisk placering i Sollentuna nära Norrorts åklagar-
kammare samt Norrorts polismästardistrikt. 
Upptagningsområde för Norra Barnahuset: Norr om 
Mellersta Barnahusets upptagningsområde i Stockholms 
län. 

Mellersta Barnahuset
Geografisk placering nära Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus/Karolinska sjukhuset, City och Västerorts åklagar-
kammare samt City polismästardistrikt och Västerorts 
polismästardistrikt. 

Upptagningsområde för Mellersta Barnahuset: Lidingö 
stad, Solna stad, Sundbybergs stad och Ekerö kommun 
samt de stadsdelar i Stockholms stad som omfattas 
av City och Västerorts polismästardistrikt (Bromma, 
Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Norrmalm, Rinke-
by-Kista, Spånga-Tensta, Södermalm och Östermalm).

7. PARTERNAS ÅTAGANDEN 
Parterna till detta avtal åtar sig att bidra till en långsik-
tigt effektiv och rättssäker samverkan som ska utgå från 
barnets bästa. Myndigheterna har ett antal övergripande 
uppgifter i Barnahusverksamheten, vars grunder har 
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fastställts nationellt. Respektive part åtar sig att se till 
att parten fullgör dessa uppgifter för alla barn som ingår 
målgruppen och som omfattas av upptagningsområdet. 

Socialtjänstens åtaganden, kommunerna
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stock-
holms stad åtar sig: 
 att (1) svara för socialnämndens åligganden i enlig-

het med socialtjänstlagen och detta avtal när det gäller 
samordningen av ärenden i Barnahusverksamheten. 
Huvudansvaret för skydd och stöd till barn som om-
fattas av Barnahusverksamheten kvarstannar dock på 
hemkommunen.  
 att (2) svara för dialog och förankring samt en regio-

nal ambitionsförklaring om förverkligande av visio-
nen enligt avsnitt 6 ovan. 
 att (3) i första skedet etablera Mellersta och Södra 

Barnahusen efter dialog med huvudmännen och nu-
varande personal som berörs av Barncentrums lokaler 
i Västerort och Kungsholms torg. I ett andra skede 
förverkliga övriga delar av visionen. 
 att (4) ansvara för att funktioner som samordnare i 

Barnahusverksamheten för varje Barnahus bemannas 
med socialsekreterare genom två årsarbetskrafter som 
vardera omfattar 100 procent arbetstid. Samordnande 
socialsekreterare ska inte åta sig behandlingsuppdrag 
eller motsvarande utan ska renodlat fungera som sam-
ordnare för Barnahusverksamheten.  
 att (5) utse en av socialsekreterarna till platsansvarig. 
 att (6) ansvara för att verksamhetsuppföljningen håller 

hög kvalitet och sänds ut till ledamöterna i god tid 
före den styrgrupps möten som avses under avsnitt 10 
a) nedan. 

Socialtjänstens uppgifter avseende brottsutsatta barn i 
sammanfattning: Inleda utredning enligt 11 kap. 1 § so-
cialtjänstlagen. Bedöma och tillgodose barnets behov av 
omedelbart skydd och/eller stöd, inklusive krisstöd och 
krisbehandling. Ta ställning till om en polisanmälan ska 
göras. Tillsammans med polisen vara huvudansvarig för 
att samordna arbetet med andra myndigheter, samord-
nare och företrädare. Medverka i samråd. Stödja barnet 
och familjen som helhet både under utredningstiden och 
mer långsiktigt. Bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga 
och barnets behov av insatser.

Polismyndighetens åtaganden
Polismyndigheten i Stockholms län åtar sig 
 att (1) ansvara för att en funktion som samordnare i 

Barnahusverksamheten för varje Barnahus bemannas 
med en polisman, minst en årsarbetskraft. 
 att (2) utrusta lokaler med tekniska förutsättningar för 

att spela in ljud- och bild från förhör och samtal med 
barnet samt möjligheter till medhörning i ett avskilt 
rum. 

 att (3) förhörsledare uppfyller kompetenskraven i 18 § 
förundersökningskungörelsen och andra krav 
 att (4) närvara vid samtliga samråd där polisiär kom-

petens behövs. 

Polisens uppgifter avseende brottsutsatta barn i sam-
manfattning: Upprätta polisanmälan och färdigställa 
förundersökningsprotokoll. Medverka i samråd. Till-
sammans med socialtjänsten samordna arbetet med 
andra myndigheter, samordnare och företrädare. Plane-
ra, förbereda, genomföra och dokumentera förhör med 
barn och andra bevispersoner. Planera och genomföra 
övriga utredningsåtgärder, exempelvis inhämta rättsin-
tyg. Utföra uppgifter i enlighet med åklagarens direktiv. 
Verkställa eventuella tvångsmedelsbeslut, till exempel 
kroppsbesiktning, hämtning till förhör och husrannsa-
kan. Hantera och följa upp eventuella besöksförbud.

Åklagarmyndighetens åtaganden
Åklagarmyndigheten åtar sig 
 att (1) närvara med åklagarresurser vid samtliga 

samråd där åklagarkompetens behövs enligt dialog 
med samordnaren samt med närvaro vid samtliga 
förhör där åklagare bör närvara.  
 att (2) organisera särskilt avdelade åklagare som är 

specialiserade på barnutredningar och som är tillgäng-
liga för Barnahusverksamheten vissa angivna veckor 
(jourlistor etc.).

Åklagares uppgifter avseende brottsutsatta barn i sam-
manfattning: Värdera misstanke och besluta om förun-
dersökning ska inledas. Vid behov ansöka hos tingsrät-
ten om särskild företrädare eller målsägandebiträde för 
barnet samt om offentlig försvarare för den misstänkte. 
Bestämma hur förundersökningen ska bedrivas, till 
exempel besluta om rättsmedicinsk undersökning 
och lämna direktiv till polisen. Besluta om eventuella 
tvångsmedel och besöksförbud. Besluta i åtalsfrågan. 
Föra talan i domstol. 

Hälso- och sjukvårdens åtaganden, landstinget
Stockholms läns landsting, barnmedicin och barn- och 
ungdomspsykiatri, åtar sig 
 att (1) koordinera landstingets del av Barnahusverk-

samheten i enlighet med Hälso- och sjukvårdsnämn-
dens beslut den 26 januari 2010 (§ 5 protokoll 1/2010)
 att (2) ha kontinuerlig närvaro av specialiserade lands-

tingsresurser vid samtliga samråd efter dialog med 
samordnaren vid respektive Barnahusverksamhet.  
 att (3) genomföra läkarundersökningar i enlighet med 

vad som bestäms vid samråd.  
 att (4) svara för krisbearbetning om inte socialtjänsten 

förfogar över personal med psykoterapeutisk kompe-
tens, BUP, och om annat inte har överenskommits. 
 att (5) ansvara för att läkarundersökningsrum i Bar-
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nahus uppfyller kraven i hälso- och sjukvårdslagstift-
ningen. 
 att (6) ansvara för innehållet i ett tvärvetenskapligt 

kompetenscentrum för Barnahusverksamheten som 
utgår från Mellersta Barnahuset. 

Landstingets uppgifter avseende brottsutsatta barn i 
sammanfattning: Utreda barnets somatiska status och 
bedöma om det finns skador. Utreda, bedöma och tillgo-
dose barnets behov av somatisk och psykiatrisk medi-
cinsk behandling. Bedöma och tillgodose barnets behov 
av krisbearbetning, psykoterapeutisk eller psykologisk 
insats. Bedöma och tillgodose de vuxnas behov av kris-
bearbetning och annan behandling (vuxensjukvården).

Rättsmedicinalverkets åtaganden
Rättsmedicinalverket åtar sig 
 att (1) medverka i samråd och i övrigt i Barnahusens 

verksamhet när Rättsmedicinalverkets kompetens är 
särskilt efterfrågad. 
 att (2) utfärda rättsintyg enligt lagen (2005:225) om

rättsintyg i anledning av brott.

Rättsmedicinalverkets uppgifter avseende brottsutsatta 
barn i sammanfattning: På polis eller åklagares uppdrag 
undersöka personer som misstänks ha blivit utsatta för 
fysisk misshandel eller sexuella övergrepp och i vissa 
fall misstänkt gärningsman samt dokumentera skador 
och utfärda rättsintyg utifrån undersökningsresultatet. 
Utfärda rättsintyg utifrån journalhandlingar upprät-
tade av andra läkare. Medverka vid rekonstruktioner. 
Medverka som sakkunnig vid domstolsförhandling på 
uppdrag av åklagare eller domstol. Sedan den 1 januari 
2006 har Rättsmedicinalverket huvudansvaret för utfär-
dande av rättsintyg och för intygens kvalitet. Den nya 
ordningen regleras i lagen (2005:225) om rättsintyg i 
anledning av brott. Rättsintyg utfärdas i syfte att använ-
das i en brottsutredning eller som bevis i en rättegång 
om brott och är ett skriftligt medicinskt läkarutlåtande 
om skador, sjukdomar eller andra förhållanden av bety-
delse för brottsutredningen. 

Gemensamma åtaganden
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och 
polismyndigheten ska se till att verksamheten planeras 
så att Barnahusverksamheten kan bedrivas även under 
sjukfrånvaro, tjänstledighet samt under semestertider 
eller andra motsvarande perioder under året. 

Polisen och socialtjänsten ansvarar för att respektive 
samordnare har tillgång till motsvarande datasystem 
och adekvata arbetsverktyg som linjeverksamheten.

8. BARNAHUSLOKALER
Antal lokaler 
Antalet lokaler bestäms av styrgruppen utifrån Barna-
husverksamhetens behov.   

Verksamhet i lokalerna 
Förhör eller samtal med barn i åldrarna 3-14 år ska 
alltid ske i Barnahuslokal, om det inte med hänsyn till 
barnets bästa bedöms vara olämpligt. Samråd ska alltid 
hållas för alla barn som ingår i målgruppen och omfat-
tas av upptagningsområdet, om inte parterna är överens 
om att det är uppenbart att det inte behövs. 

I övrigt bedömer samverkanspartnerna utifrån syftet 
med förhör/undersökningar/samtal i varje enskilt fall 
om lokalerna är ändamålsenliga för att uppnå det efter-
strävade resultatet med åtgärden. 

Det ska finnas tekniska förutsättningar för att spela in 
ljud och bild från förhör och samtal med barnen samt 
möjligheter till medhörning i ett avskilt rum. 

Ansvarig läkare bedömer var läkarundersökning ska ge-
nomföras. Det bör alltid finnas en möjlighet att genom-
föra enklare läkarundersökningar i Barnahuslokalerna. 

I enlighet med vad som anges i de nationella riktlinjerna 
får annan verksamhet än Barnahusverksamhet endast 
förekomma i undantagsfall och om det finns kapacitet i 
lokalerna. 

9. SAMORDNARE 
För varje Barnahuslokal ska det finnas 
 två socialsekreterare, samordnare, som utses av soci-

alförvaltningen i Stockholms stad. Socialsekreterarna 
ska renodlat arbeta med samordning av Barnahus-
verksamheten och ska inte ha behandlingsuppdrag 
eller motsvarande. 
 en samordnare som utses av polismyndigheten och 

som ska vara polisman. Denne ska renodlat arbeta 
med samordnarrollen. 

Se i övrigt under avsnitt 7 ovan om samordnare. 
Styrgruppens ordförande utser en av socialsekreterarna i 
varje Barnahusverksamhet till platsansvarig.  

Den platsansvarige har huvudansvaret för att samordna 
Barnahusverksamheten enligt de nationella kriterierna 
samt detta avtal och den rapport som ligger till grund 
för avtalet. Den platsansvarige är också ansvarig för 
att uppföljning och statistisk redovisning följer de krav 
som anges i rapporten. 

10. LEDNING OCH STYRNING
För att skapa förutsättningar för att samverkan i Bar-
nahusverksamheten får en tydlig styrning, struktur och 
samsyn ska det finnas 
 en styrgrupp 
 ett arbetsutskott (presidium) till styrgruppen
 tre arbetsgrupper/referensgrupper, en för respektive

Barnahusversamhet
 en årligen återkommande temakonferens/nätverks-
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träff för alla myndighetsanställda som är verksamma 
i Barnahusverksamheten samt för frivilligorganisa-
tionerna. 

Styrgrupp
Det ska finnas en styrgrupp för Barnahusverksamheten 
som består av chefstjänstemän som har mandat att fullt 
ut företräda respektive part och besluta för respektive 
huvudmans räkning. Respektive huvudmans ledning 
utser ledamoten. 

Styrgruppens ordförande 
Socialförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för att 
bemanna funktionen som styrgruppens ordförande. 
Ordföranden är sammankallande för styrgruppen och 
ansvarar för att en sekreterarfunktion ställs till styrgrup-
pens förfogande.  

Antal sammanträden
Styrgruppen ska normalt sammanträda vid minst två 
tillfällen per termin. 

Styrgruppens ledamöter 
Styrgruppen består av:  
 ordföranden
 1-2 kommunala representanter för Norra Barnahuset 
 1-2 kommunala representanter för Mellersta Barna-

huset
 1-2 kommunala representanter för Södra Barnahuset 
 1 ledamot som har mandat att företräda Polismyn-

digheten i Stockholms län
 1 ledamot som har mandat att företräda Åklagar-

myndigheten
 2 ledamöter som har mandat att företräda Stockholms 

läns landsting, varav en för barnmedicin och en för 
barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.
 3 platsansvariga för respektive Norra, Mellersta och 

Södra Barnahuset 

Anmärkningar: a) Kommunala representanter för res-
pektive Barnahusverksamhet utses efter dialog mellan 
styrgruppens ordförande och aktuella kommuner som 
ingår i den aktuella Barnahusverksamhetens geografiska 
upptagningsområde. b) Representant för Rättsmedi-
cinalverket adjungeras vid behov. c) Angiven nume-
rär avser att samtliga Barnahusverksamheter har full 
kommunal anslutning i hela Stockholms län. I avvaktan 
bemannas platserna i enlighet med dialog mellan styr-
gruppens ordförande och ingående kommuner. 

Styrgruppen är beslutsför när minst sju ledamöter är 
närvarande. Styrgruppen har rätt att adjungera ytterli-
gare personer till styrgruppens möten. Ledamöter ska 
utse ersättare som i sin tur måste ha mandat att företräda 
huvudmannen. Förhinder att närvara vid styrgrupps-
möten ska meddelas styrgruppens sekreterare i god tid. 

Innebörd av kravet på varje ledamots mandat
Varje styrgruppsledamot ansvarar gentemot styrgrup-
pen för att respektive organisation fullt ut uppfyller vad 
som krävs för att fullgöra åtagandena enligt detta avtal. 
Styrgruppens ordförande ska omgående uppmärksamma 
huvudmannens ledning på om det förekommer väsent-
liga avvikelser avseende exempelvis avseende närvaro 
vid sammanträden eller brister i resurssäkring för att 
fullgöra myndighetens uppgifter enligt avtalet. 

Styrgruppens uppgifter
Styrgruppen ska 
 besluta i frågor av övergripande karaktär gällande 

personal och ekonomi samt verksamhetens mål och 
inriktning.
 ansvara för tillgången till statistik som är jämförbar 

över tid och mellan de olika Barnahusverksamheterna.
 i övrigt försäkra sig om att verksamheten uppfyller de 

övergripande syftena och att budgeten inte överskrids. 
Det kan ske genom verksamhetsbesök, skriftlig rap-
portering från samordnare för tertial eller motsvarande 
period och genom att samordnare lämnar muntliga 
rapporter. 
 arbeta för ökad kommunikation mellan myndighe-

terna och ökad samsyn genom att kulturella hinder 
övervinns.
 arbeta för att fler ärenden avseende barns missförhål-

landen anmäls till socialtjänst och polis och se till att 
rutiner för anmälan är utformade så att samverkan i 
Barnahusverksamheten underlättas.  
 svara för att beredningsgrupperna fungerar väl 
 svara för att det på ett övergripande plan ges förutsätt-

ningar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte 
genom nätverk, studieresor m.m.
 föra dialog med frivilligorganisationer som exempel-

vis Rädda Barnen.

Styrgruppens arbetsutskott, presidium
Styrgruppens ordförande är sammankallande till ett 
arbetsutskott (presidium) som består av styrgrupp-
sordföranden och de tre platsansvariga. Arbetsutskot-
tet ska sammanträda cirka två veckor före kommande 
styrgruppsmöte i enlighet med ett för varje halvår i 
förväg fastställt schema. Utskottet ska följa upp att 
styrgruppens beslut verkställs samt komma överens om 
en dagordning för styrgruppens nästkommande möte. 
Dagordningen tillsammans med relevanta handlingar 
ska skickas ut av sekreteraren till ledamöterna senast 
dagen efter presidiemötet.  

Arbetsgrupper/referensgrupper
Direkt underställda styrgruppen ska det finnas tre ar-
betsgrupper/referensgrupper: 
 Norra Barnahuset
 Mellersta Barnahuset
 Södra Barnahuset
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Ledning
Den platsansvarige för varje Barnahus ska leda respek-
tive arbetsgrupp/referensgrupp. 

Uppgifter
Grupperna ska 
 utgöra ett forum för att diskutera praktiska rutiner och

former för Barnahusverksamheten i verksamhetsom-
rådet.
 vara en plattform för inflytande av i samarbetet ingå-

ende kommuners synpunkter och förslag
 normalt sammanträda en gång per månad, förutom 

sommartid.
 följa upp personalförsörjning (bemanning), verksam-

hetsutveckling och ekonomi för respektive Barnahus-
lokal och snabbt vidta de åtgärder som behövs.
 för styrgruppens ordförande påtala om det finns bris-

ter när det gäller engagemang, närvaro, resurssäkring 
eller andra tecken på att någon myndighet inte fullgör 
sina uppgifter enligt avtalet.  
 i övrigt se till att verksamheten vid Barnahuslokalen 

fungerar väl och i enlighet med detta avtal och beprö-
vad erfarenhet.
 sammanställa statistik över verksamheten 
 i god tid före styrgruppens möten se till att de ären-

den som ska tas upp i presidiet och styrgruppen är väl 
förberedda. 

Ledamöter i arbetsgrupperna/referensgrupperna  
Ledamöterna i grupperna ska ha ett fältperspektiv och 
dagligen ha en nära kontakt med linjeverksamheten. 
Exempelvis socialchefer och kriminalchefer. Antalet 
deltagare ska anpassas efter det geografiska området. 
I samarbetet ingående kommuner ska komma överens 
om lämplig representation i grupperna i dialog med de 
platsansvariga.   

11. ÅRLIG TEMAKONFERENS/NÄTVERKS-
TRÄFF 

Styrgruppens ordförande är ansvarig för att årligen ge-
nomföra en endagskonferens i Stockholmsområdet, vars 
huvudsyfte är att 
 öka samsynen och kommunikationen mellan olika 

myndighetsföreträdare. 
 utvärdera det gångna verksamhetsåret och ange 

utvecklingsområden.
 öka kompetensen och erfarenhetsutbyte genom in-

bjudna forskare eller motsvarande.

De anställda som är verksamma i Barnhusverksamheten 
ska bjudas in, liksom samtliga ledamöter i styrgruppen, 
beredningsgrupperna och arbets-/referensgrupperna. 
Vidare ska länspolismästaren, socialborgarrådet, lands-
tingsrådet och motsvarande chefer bjudas in att tala och 

delta i konferensen. Vidare bör tillfälle ges till dialog 
och kommunikation för att öka samsynen och över-
bringa kulturella hinder i verksamheten. 

12. KOSTNADSFÖRDELNING OCH ÅRLIG 
BUDGET 

Kostnadsfördelning
Fördelningen av lokal- och andra driftskostnader för 
samverkan ska som huvudregel fördelas på polismyn-
digheten (25%), landstinget (25%) och kommunerna 
(50%). Fördelning mellan kommunerna i budgeten sker 
därefter i proportion till antalet invånare per den 31 
december närmast föregående år enligt officiell folk-
bokföringsstatistik. 

Kostnader för samordnares lön m.m. belastar respektive 
myndighet (kommun respektive polismyndighet). 

Landstinget ansvarar för kostnader för undersöknings-
rum. 

Polismyndigheten ansvarar för teknisk utrustning för 
inspelning av förhör och medhörning. 

Socialtjänsten ansvarar för kostnader för  inredning och 
anpassning av lokalerna till en barn- och ungdomsvän-
lig miljö.  

Partsspecifik utrustning finansieras i övrigt självständigt 
av varje berörd part.  

Socialförvaltningen ska samordna betalningsansvaret 
för Barnahusens kostnader och fakturera respektive 
huvudman för kostnader som enligt avtalet ska betalas 
av denna.

Årlig budget
Socialförvaltningen i Stockholms stad ska senast i mars  
varje år föreslå styrgruppen en budget för kommande 
verksamhetsår. Utgångspunkten ska vara att styrgrup-
pen senast i september varje år ska anta en preliminär 
budget för nästkommande år. 

13. ÅRSREDOVISNING
Socialförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för att 
ett utkast till årsredovisning för föregående år presen-
teras för styrgruppen under mars varje år. Utkastet ska 
baseras på kvalitetssäkrad uppföljning från respektive 
platsansvarig. 

14. SAMVERKAN INOM GÄLLANDE 
FÖRFATTNINGAR 

Den platsansvarige socialsekreteraren har ett huvudan-
svar för att dokumentationen på Barnahuset uppfyller 
kraven i de nationella riktlinjerna och i enlighet med 
gällande författningar. 
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Handlingar som förvaras i Barnahuset anses förvarade 
hos socialtjänsten om de förvaras av socialsekreterare 
och hos polismyndigheten om de förvaras av polisiär 
samordnare. Om det inte går att klarlägga var hand-
lingen förvaras i Barnahus anses socialtjänsten förvara 
handlingen. Platsansvarig socialsekreterare har ett över-
gripande ansvar för att hantera ärenden om allmänna 
handlingars offentlighet, arkivering och gallring m.m. i 
enlighet med för socialtjänsten gällande författningar. 
Den platsansvarige socialsekreteraren ansvarar för att en 
begäran om att få ta del av allmän handling handläggs 
skyndsamt och att eventuella myndighetsbeslut fattas 
i enlighet med vad som framgår av offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). 
Avtalet innebär ingen förändring i respektive arbetsgi-
vares arbetsmiljöansvar för sin personal enligt författ-
ning. 

15. AVTALSTID, BEMYNDIGANDE, 
UPPSÄGNING M.M.

Detta avtal gäller från det datum samtliga parter har 
undertecknat det och tillsvidare. 

En part som vill frånträda avtalet eller som, vid väsent-
ligt förändrade förhållanden, begär att få omförhandla 
avtalet, ska meddela detta skriftligen till styrgruppens 
ordförande. Efter att styrgruppens ordförande har mot-
tagit ett sådant meddelande anses avtalet fortlöpande 
gälla under en tid av sex månader, om inte styrgruppen 
bestämmer annat. 

En parts rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal 
får inte, varken helt eller delvis, överlåtas på eller upp-
dras åt annan utan styrgruppens godkännande. 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska, för att gälla, 

vara skriftligen undertecknade av samtliga parter. 
Styrgruppens ordförande har dock rätt att för styrgrup-
pens räkning teckna sådana hängavtal med ytterligare 
kommuner som anges under punkt 2 ovan. Styrgruppens 
ordförande har också i övrigt rätt att ingå överenskom-
melser och träffa avtal som tjänar syftet med detta avtal. 

Detta avtal är upprättat i nio (9) exemplar, varav par-
terna har tagit var sitt. 

Stockholm den XX

Stockholms stad,  
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen

Lidingö stad

Solna stad

Sundbybergs stad

Ekerö kommun

Polismyndigheten i Stockholms län

Åklagarmyndigheten

Rättsmedicinalverket

Stockholms läns landsting
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BAKGRUND

Om Barnahus
Begreppet Barnahus används för att beskriva tvärpro-
fessionell samverkan mellan myndigheter för att utreda 
brott som riktar sig mot barn och för att ge dessa barn 
skydd och stöd. Med Rädda Barnens terminologi ska 
 barnets bästa och barnets rättigheter vara i centrum.
 barnvänlig miljö finnas. 
 utredningar vara samordnade så att barnet slipper 

samma fråga gång på gång från olika personer och
 kedjan av stödinsatser vara obruten.
Internationella erfarenheter av framgångsrik Barnahus-
verksamhet kommer främst från USA, Skottland och 

Island. I Sverige har verksamheten i Linköping i form 
av BUP-Elefanten och BAMSE-teamet varit pionjärer 
på området. 

För att få kalla sig Barnahus ska verksamheten uppfylla 
de nationella kriterier för Barnahus som framgår av 
Rikspolisstyrelsens (RPS) redovisning till regeringen 
den 22 september 2009 av det uppdrag som RPS full-
gjort tillsammans med Åklagarmyndigheten, Rättsme-
dicinalverket och Socialstyrelsen (POA-428-6530/08). 
Dokumentet finns med i bilaga 2. 

Barnets perspektiv
Sveriges Riksdag beslutade den 21 juni 1990 att rati-
ficera FN:s barnkonvention utan att reservera sig på 
någon punkt (prop. 1989/90:107, bet. 1989/90:SouU28, 
rskr. 1989/90:350). 
Sverige har således åtagit sig att följa barnkonventio-
nens bestämmelser. 
För verksamheten i Barnahus är några artiklar av sär-
skild betydelse som sammanfattas här: 
Artikel 3: Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets 
bästa komma i främsta rummet
Artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla 
frågor som berör det
Artikel 19: Barnet ska på alla sätt skyddas mot fysiskt 
eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, misshan-
del eller utnyttjande innefattande sexuella övergrepp. 
Skyddsåtgärderna ska vara effektiva förfaranden för att 
ge stöd och behandling samt förfaranden för rättsligt 
ingripande 

I vårt uppdrag har vi kommit fram till att det finns några 
framgångsfaktorer som är särskilt viktiga i Barnahus-

verksamheten för att barnets bästa ska komma i främsta 
rummet: 
 Alla barn i upptagningsområdet ska ha samma rätt 

till utredning av brott samt skydd och stöd oavsett 
var barnet bor. 

 Det ska vara lätt att ta sig till ett Barnahus med 
allmänna kommunikationer eller med bil. 

 Ärendet ska förberedas väl av socialtjänsten och 
polisen inför samråd. 

 Åklagaren ska alltid vara närvarande under samråd 
och bör vara det vid förhör. Han eller hon ska direkt 
kunna inleda förundersökning, leda förundersök-
ningen effektivt, besluta om tvångsmedel och ge 
direktiv till polisen över sittande bord

 Tillgång till bästa tänkbara barnmedicinsk och barn-
psykiatrisk kompetens utan väntetider.

 Läkarundersökningar ska kunna genomföras på 
Barnahus om läkaren anser att det är lämpligt.

 Korta handläggningstider.
 Tydlighet i vem som ansvarar för samordning och 

vem som ansvarar för behandling. 
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Uppdrag och tillvägagångssätt
Uppdragsgivare för vårt utredningsuppdrag är styrgrup-
pen för Barncentrum i Stockholms stad. Inför alla vi 
har intervjuat eller samtalat med har vi betonat att vi 
i det här uppdraget har agerat helt fristående och utan 
koppling till polismyndigheten. Styrgruppens direktiv 
för utredningen framgår av bilaga 1.

För att kartlägga den nuvarande verksamheten vid 
Barncentrum Stockholm började vi vårt uppdrag med 
att besöka de nuvarande tre Barnahusen. Syftet var att 
få en ögonblicksbild av hur verksamheten fungerade i 
praktiken och om den levde upp till barnkonventionens 
artikel om barnets bästa. 

Därefter gjorde vi studiebesök på tre utvalda verksam-
heter i övriga Sverige som vi hade hört talas om som 
goda exempel på väl fungerande verksamhet: Linkö-
ping, Uppsala och Gävle. Parallellt har vi läst stora 
mängder dokument och intervjuat de personer som idag 
ingår i styrgruppen för Barncentrum Stockholm. Vi har 
också intervjuat eller ställt kortare frågor till ett antal 
andra personer. Det finns ett aktivt nationellt nätverk 
som träffas med jämna mellanrum. Rädda Barnen är 
sammankallande. Vi var med på en nätverksträff i Sund-
byberg den 26 mars 2010. Vilka personer som vi har 
intervjuat och vilka som har beretts tillfälle att lämna 
synpunkter under utredningen framgår av bilaga 10.  

Rättsliga utgångspunkter
Socialtjänstens förstahandsansvar för 
samverkan mellan myndigheter
Det anges i 5 kap. 1 a § socialtjänstlagen (2001:453) att 
socialnämnden ska samverka med samhällsorgan, orga-
nisationer och andra som berörs i frågor som rör barn 
som far illa eller riskerar att fara illa inom ramen för 
socialtjänstlagens bestämmelser och sekretesslagstift-
ningen. Socialnämnden ska aktivt verka för att samver-
kan kommer till stånd. Enligt förarbetena innebär detta 
att sociala myndigheter åläggs ett förstahandsansvar 
för att samverkan kommer till stånd. Andra myndig-
heter ålades samtidigt ett samverkansansvar, men utan 
förstahandsansvar, genom motsvarande bestämmelser i 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1998:531) 
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
och i skollagen (1985:1100). Se prop. 2002/2003:53, 
sidan 108. 

Sedan den 1 januari 2010 har Socialstyrelsen övertagit 
länsstyrelsernas tillsynsansvar enligt socialtjänstlagen 
(SFS 2009:596). Socialstyrelsen har meddelat föreskrif-
ter och allmänna råd för tillämpningen av socialtjänst-
lagen, exempelvis allmänna råd om Socialnämndens 
arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat 
våld, SOSFS 2009:22. 

Myndigheter ska hjälpa varandra 
Enligt 6 § förvaltningslagen (1986:223) ska varje 
myndighet lämna andra myndigheter hjälp inom ramen 
för den egna verksamheten. Det följer av 32 § förvalt-
ningslagen att bestämmelsen även gäller i en polismyn-
dighets och åklagarmyndighets brottsbekämpande verk-
samhet. Enligt 3 § polislagen (1984:387) ska polisen 

samverka med åklagarmyndigheterna. Samarbete ska 
också äga rum med andra myndigheter och organisatio-
ner vilkas verksamhet berör polisverksamheten. Särskilt 
åligger det därvid polisen att fortlöpande samarbeta med 
myndigheterna inom socialtjänsten och snarast under-
rätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon 
åtgärd av dem. 

Myndigheter ska anmäla till socialtjänsten om 
barn far illa
Myndigheter och anställda hos myndigheter är, enligt 
14 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen, skyldiga 
att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verk-
samhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 
Skyldigheten gäller även dem som är verksamma i 
privat verksamhet inom hälso- och sjukvården eller 
socialtjänsten. 

Anmälaren är skyldig att lämna socialnämnden alla 
uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av 
ett barns behov av skydd (14 kap. 1 § fjärde stycket 
socialtjänstlagen). 

Om brottsutredningen 
Huvudsyftet med en brottsutredning är att utreda om 
det har begåtts något brott och vem som kan misstänkas 
för brottet. Bestämmelser om brottsutredningar finns 
framför allt i 23 kap. rättegångsbalken och förundersök-
ningskungörelsen (1947:928).

Ledning av förundersökningen
Åklagaren är alltid förundersökningsledare om barn är 
målsägande i ärenden om sexualbrott eller är målsä-
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gande avseende brott som innefattar våld eller hot om 
våld mot närstående eller tidigare närstående person. I 
andra fall är åklagare förundersökningsledare om det 
finns en skäligen misstänkt person eller om det krävs 
någon annan åtgärd av domstol än förordnande av of-
fentlig försvarare eller målsägandebiträde, till exempel 
att en särskild företrädare utses av barnet. Uppdelningen 
mellan åklagare och polis i fråga om förundersöknings-
ledning regleras i övrigt i 23 kap. 3 § rättegångsbalken 
samt i polisens och åklagarmyndighetens likalydande 
särskilda föreskrifter (RPSFS 2009:11 FAP 403-5 samt 
ÅFS 2009:2). 

Enligt 1 a § förundersökningskungörelsen har förunder-
sökningsledaren ansvar för förundersökningen i dess 
helhet. Förundersökningsledaren ska se till att utred-
ningen bedrivs effektivt och att den enskildes rättssä-
kerhetsintressen tas till vara. Denne ska också ge den 
som biträder honom eller henne behövliga direktiv för 
arbetet.   

Tidsfrister
Enligt 23 kap. 4 § rättegångsbalken ska en förunder-
sökning bedrivas så skyndsamt som omständigheterna 
medger. Enligt 2 a § förundersökningskungörelsen gäl-
ler dock att utredningen ska bedrivas särskilt skyndsamt 
om ett brott har riktats mot ett barns liv, hälsa, frihet 
eller frid och det för brottet är föreskrivet fängelse i mer 
än 6 månader. Förundersökningen ska vara avslutad 
och beslut fattat i åtalsfrågan så snart det kan ske, dock 
senast inom tre månader efter den tidpunkt då det finns 
någon som är skäligen misstänkt för brottet. Tidsfristen 
får överskridas endast om det är motiverat med hän-
syn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda 
omständigheter. Justitieombudsmannens uppfattning 
är att tidsfristen i 2 a § förundersökningskungörelsen 
får överskridas endast i undantagsfall. Som exempel 
på sådana fall anges att utredningen är omfattande, att 
det är flera personer inblandade som måste förhöras 
flera gånger eller att många barnförhör behöver hållas. 
Personalbrist eller förekomsten av ett stort antal ärenden 
av förturskaraktär är inte skäl att överskrida fristen (se 
Justitieombudsmannens beslut den 5 mars 2010 i ärende 
2812-2009). 

Särskilt om förhör med barn
Under förundersökningen får förhör hållas med alla – 
det vill säga även barn – som kan antas lämna upplys-
ningar som har betydelse för utredningen (23 kap. 6 § 
rättegångsbalken). 

Enligt 17 § förundersökningskungörelsen ska förhör 
med barn planeras och genomföras så att inte barnet 
tar skada. Särskild varsamhet bör iakttas om förhöret 
rör sexuallivet. Det bör noga tillses att uppseende inte 
väcks kring förhöret. Förhöret får inte göras mer ingå-
ende än omständigheterna kräver. Förhör får inte äga 

rum fler gånger än vad som är nödvändigt med hänsyn 
till utredningens art och barnets bästa. Bestämmelsen 
har sin bakgrund i ett förslag i betänkandet ”Barnmiss-
handel, Polisens och åklagarnas handläggningstider och 
arbetsmetoder” (SOU 2000:42). I utredningen hänvisas 
till Riksåklagarens promemoria (1999:01): ”Förunder-
sökning vid sexuella övergrepp mot barn” enligt vilken 
det kunde finnas skäl att hålla mer än ett förhör med 
barnet i några olika situationer. Skäl att hålla mer än 
ett förhör ansågs vara att ett långt förhör kunde vara 
tröttande för barnet, det kunde underlätta den sociala 
kontakten mellan förhörsledaren och barnet, kontroll-
frågor kunde behöva ställas och motsägande uppgifter 
bemötas. 

Förhörsledaren bör ha särskild kompetens för uppgiften 
(18 § förundersökningskungörelsen). Justitieombuds-
mannens uppfattning är att polisaspiranter över huvud 
taget inte bör hålla förhör med barn avseende vissa 
allvarligare sexualbrott. Justitieombudsmannens över-
väganden i övrigt på detta område framgår av beslut den 
17 oktober 2009 i ärende 4029-2007. 

Om de uppgifter som ett barn lämnar under ett förhör 
har en avgörande betydelse för utredningen bör, om det 
bedöms vara av vikt med hänsyn till barnets ålder och 
utveckling samt brottets beskaffenhet, någon med sär-
skild sakkunskap i barn- eller förhörspsykologi biträda 
vid förhöret eller yttra sig angående värdet av barnets 
utsaga (19 § förundersökningskungörelsen). 

Videoinspelning av barnförhör och uppspelning av 
förhören i domstol har inneburit att barnen inte behöver 
höras personligen i domstol. Detta har ansetts förenligt 
med kraven på en rättvis rättegång i Europakonventio-
nen om de mänskliga rättigheterna så länge försvararen 
eller den misstänkte direkt eller indirekt har beretts 
tillfälle att ställa kompletterande frågor (Se Högsta 
domstolens dom i målet NJA 1992 s. 532).

Särskild företrädare med mera
En särskild företrädare enligt lagen (1999:994) om 
särskild företrädare för barn ska ta tillvara barnets bästa 
och förordnas av tingsrätten om den misstänkte är vård-
nadshavare. Undantag är om det är uppenbart obehöv-
ligt. En särskild företrädare tar över vårdnadshavarens 
befogenheter i fråga om förundersökningen och rät-
tegången. Det innefattar bland annat rätt att ge tillstånd 
till förhör med barnet och att barnet läkarundersöks 
samt sannolikt även rätt att besluta om formerna för 
transport av barnet och ansvaret för att barnet kommer 
till förhöret (se rapporten Tvångsmedelsanvändning 
och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära 
relation och mot barn, Åklagarmyndigheten – Utveck-
lingscentrum Göteborg, februari 2010, sidan 38). Barnet 
kan också ha rätt till ett målsägandebiträde enligt lagen 
(1988:609) om målsägandebiträde. 
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Rättsintyg och läkarundersökning
Sedan 2006 gäller nya regler för rättsintyg enligt lagen 
(2005:225) om rättsintyg i anledning av brott. Det finns 
också en förordning (SFS 2005:1063) samt föreskrifter 
från Socialstyrelsen (SOSFS 2005:29). Rättsmedicinal-
verket har huvudansvaret för att utfärda rättsintyg. Även 
särskilt kvalificerade läkare som har avtal med Rättsme-
dicinalverket får utfärda rättsintyg. Endast polismyndig-
het eller åklagare får begära att rättsintyg utfärdas. Om 
det finns särskilda skäl får rättsintyg inhämtas av annan 
legitimerad läkare med tillräcklig kompetens. Sådana 
särskilda skäl kan föreligga avseende sexualbrott där 
gynekologisk undersökning krävs snabbt och i fråga om 
brott mot barn där barnmedicinsk specialist är önskvärd. 
Enligt Rättsmedicinalverkets uppfattning är det dock 
ofta lämpligt att undersökning av barn genomförs av 
läkare inom Rättsmedicinalverket tillsammans med en 
barnmedicinsk specialist. 

Enligt grundlagen är varje medborgare gentemot det 
allmänna skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp. 
Läkarundersökningar och blodprovstagningar är exem-
pel på sådana ingrepp som uppfyller kraven för kropps-
besiktning enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken. Det är 
viktigt att skilja mellan samtycke till läkarundersökning 
och samtycke till utfärdande av rättsintyg. Huvudregeln 
är att ingrepp av det här slaget kräver samtycke från pa-
tienten eller dennes vårdnadshavare. Om vårdnadshava-
ren är misstänkt kan samtycke lämnas av den särskilde 
företrädaren om sådan är utsedd.

Barnahusverksamheten har barnet som brottsoffer i 
fokus. Rättsintyg får alltid utfärdas utan samtycke vid 
misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken 
som riktar sig mot någon som inte har fyllt 18 år samt 
vid andra brott som har två års fängelse som lägsta 
straff i straffskalan. Rättsintyg får också utfärdas i vissa 
andra fall som framgår av 5 § lagen om rättsintyg. Det 
kan exempelvis handla om ett sjukhus som tidigare 
har informerat polisen om brott genom att sända över 
utdrag ur en journalanteckning. Polismyndigheten kan 
i en sådan situation begära att få ett rättsintyg utfärdat 
över uppgifterna om brott. Sekretesslagstiftningen och 
lagstiftningen om rättsintyg är således anpassade till 
varandra för att ge myndigheterna möjlighet att utbyta 
information som de lagligen får lämna varandra.

Offentlighet och sekretess 
Verksamheten i Barnahus bygger på en nära samverkan 
mellan olika myndigheter. Lagstiftaren har däremot 
utgått från att myndigheter skriver brev till varandra och 
noga överväger vilka uppgifter som lämnas ut. Grund-
lagen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
ställer stora krav på att de olika myndighetsföreträdarna 
inte blandar ihop sina roller utan handlar med integritet 
och professionalitet utifrån vilken huvudman de tillhör. 

De närmare sekretessbestämmelser som blir aktuella i 
samverkan i Barnahus redovisas i bilaga 7. 

Det följer av grundlagen, tryckfrihetsförordningen, och 
uttalanden av Justitieombudsmannen att en begäran från 
en enskild om att få ta del av en allmän handling som 
förvaras hos en myndighet alltid ska behandlas skynd-
samt. Beslut ska normalt fattas samma dag eller dagen 
därpå. Det är angeläget att Barnahusen har rutiner för att 
hantera detta. 

Lite förenklat kan sägas att socialtjänsten, hälso- och 
sjukvården och polisen alla har stark sekretess för 
uppgifter som rör privatpersoners personliga och eko-
nomiska förhållanden. Myndigheterna ska därför som 
utgångspunkt räkna med att sekretess gäller för upp-
gifterna när de bedömer om uppgifterna kan lämnas ut. 
Bedömningen ska normalt göras utifrån den enskildes 
perspektiv, om han eller hon skulle uppleva att uppgif-
terna är känsliga, integritetskränkande etc.  

Även om man kommer fram till att det finns uppgifter 
som är hemliga för en annan myndighet finns det sär-
skilda sekretessbrytande bestämmelser som gör att dem 
under vissa omständigheter kan lämnas ut till en annan 
myndighet. 

Myndigheter ska hjälpa varandra och det innebär att 
om det i lagstiftningen står att en myndighet får lämna 
ut en uppgift ska det normalt uppfattas som att den ska 
lämnas ut om det är en annan myndighet som begär den. 

Bland dessa sekretessbrytande bestämmelser kan näm-
nas att 
 hälso- och sjukvården med socialtjänsten har möj-

lighet att varsamt och med urskillning diskutera 
hemliga uppgifter om det handlar om barn som be-
höver nödvändig vård, behandling eller annat stöd. 

 hälso- och sjukvården ska berätta för polis/åklagare 
om en person finns på ett sjukhus.

 hälso- och sjukvården och socialtjänsten alltid får 
informera polis och åklagare om mord, dråp, miss-
handel, grov misshandel, människorov, människo-
handel, olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, 
våldtäkt, grov våldtäkt med mera, samtliga brott 
enligt 3, 4 och 6 kap. brottsbalken, samt om köns-
stympning av kvinnor och andra fullbordade brott 
med lägst ett års fängelse i straffskalan eller försöks-
brott med två års fängelse i straffskalan. 

 polisen har större möjligheter att till de andra 
myndigheterna lämna ut uppgifter eftersom poli-
sen kan använda den så kallade generalklausulen. 
Uppgifter får lämnas ut om det efter en intresseav-
vägning är uppenbart att intresset av att lämna ut 
uppgifter överväger det intresse som sekretessen ska 
skydda. Hälso- och sjukvården respektive social-
tjänsten får inte använda denna bestämmelse.

BAKGRUND
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Några definitioner
Barn: Alla personer som inte fyllt 18 år.   

Barnahusverksamhet: Är tänkesättet eller arbetsmeto-
derna hos samverkansmyndigheter för att alltid sätta det 
brottsutsatta barnets bästa i främsta rummet och anse att 
detta står över myndigheters organisatoriska strukturer 
och förutsättningar. Barnahusverksamheten bygger på 
internationella erfarenheter från främst USA, Skottland 
och Island. Ett barn som utsatts för våld eller övergrepp 
ska inte behöva berätta om svåra händelser vid upprepa-
de tillfällen för olika myndighetsföreträdare i främman-
de lokaler. Barnet ska i stället kunna komma till en och 
samma trygga och särskilt anpassade lokal. Utredning 
av brott och bedömningar om behov av skydd och stöd 
ska ges under lugna och rättssäkra förhållanden. Korta 
handläggningstider ska bidra till att barnet inte lider mer 
skada än nödvändigt under processen. 

Barnahuslokal är en lokal som är specialinredd för att 
ge bästa möjliga förutsättningar för Barnahusverksam-
heten. En Barnahuslokal ska vara lätt tillgänglig med 
kollektivtrafik för barnet och de andra personer som har 
ärenden till lokalen. Den ska ha en neutral entré och 
vara åtskild från myndigheternas normala arbetslokaler. 
Förhör ska kunna spelas in med ljus- och bild och med-
lyssning/hörning ska finnas. Det bör finnas möjlighet att 
utföra enklare läkarundersökningar i lokalen. 

De nationella riktlinjerna avser Rikspolisstyrelsens 
delredovisning av regeringsuppdrag avseende gemen-
samma nationella riktlinjer kring barn som misstänks 
vara utsatta för brott och kriterier för landets Barnahus 
(2009-09-22, POA-428-6530/08).

Samråd: Ett samråd är ett möte mellan olika myndig-
hetsföreträdare som syftar till att planera och samordna 

insatser med ett särskilt barn i fokus.  

Samordnare: Samordnaren är en socialtjänsteman eller 
polisanställd som har ett särskilt ansvar för att samordna 
Barnahusverksamheten i praktiken. Samordnaren har 
normalt sin arbetsplats i Barnahuslokalen och är en kon-
taktpunkt för alla myndighetsinsatser i förhållande till 
barnet. Bland arbetsuppgifterna kan nämnas att koor-
dinera de olika myndighetsinsatserna tillsammans med 
hemkommunens socialtjänstemän eller med polismäs-
tardistriktets utredare, ta emot besökare i samband med 
förhör, se till att barnet och medföljare får bästa möjliga 
mottagande i lokalen, föra statistik m.m. 

Krisbemötande: Ett empatiskt och gott bemötande. 

Krisstöd: Att genom samtal hjälpa ett barn eller en 
förälder att förstå vad det har utsatts för, ge information 
om vanliga reaktioner vid kriser, praktiska frågor om 
vad som kommer att hända i nästa steg och så vidare. 
I krisstöd ingår att göra en bedömning av barnets eller 
förälderns behov av ytterligare stöd och behandling. 
Trappan är en metod för individuella samtal och krisbe-
arbetning för barn som har upplevt våld inom familjen. 

Krisbearbetning: Terapeutisk bearbetning, inklu-
sive traumabearbetning, för de barn och vuxna som är 
traumatiserade. Syfte: Att i lugn takt gå igenom upple-
velserna och på sikt kunna såt ut med det man upplever 
har hänt,. Krisbearbetning är en uppgift för Barn– och 
ungdomspsykiatrin, såvida inte socialtjänsten förfogar 
över personal med psykoterapeutisk kompetens. (De-
finitionerna av begreppen krisbemötande, krisstöd och 
krisbearbetning är hämtade från rapporten Barnahus–
försöksverksamhet med samverkan under gemensamt 
tak vid misstanke om brott mot barn, sidan 71.)
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Dokument
Det har författats stora mängder officiella dokument på 
temat Barnahus/Barncentrum som vi har tagit del av 
under utredningen och som kan rekommenderas som  
fördjupning. Här kan nämnas 
 Rikspolisstyrelsen: Delredovisning av regeringsupp-

drag avseende gemensamma nationella riktlinjer 
kring barn som misstänks vara utsatta för brott och 
kriterier för landets Barnahus (2009-09-22, POA-
428-6530/08). 

 Rikspolisstyrelsen/Rättsmedicinalverket/Social-
styrelsen/Åklagarmyndigheten: Rapport Barnahus 
– försöksverksamhet med samverkan under gemen-
samt tak vid misstanke om brott mot barn, februari 
2008. 

 Stockholms läns landsting (Huvudförfattare 
professor Olof Flodmark), Regionalt vårdprogram – 
vid misstanke om fysisk misshandel av späda barn, 
2008.

 Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göte-
borg: Rapport – Tvångsmedelsanvändning och 
beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära 
relation och mot barn, februari 2010. 

 Rikspolisstyrelsen, enheten för inspektionsverk-
samhet: Polismyndigheternas handläggning av ären-
den om våld mot barn, inspektionsrapport 2009:4, 
mars 2009. 

 Åsa Landberg (red): Boken om Barnahus, Gothia 
förlag 2009. 

 Konsultföretaget Pacta Guideline på uppdrag av 
Sveriges kommuner och landsting: Slutrapport Ut-
värdering av Barnahus Uppsala län, 2009-03-24. 

Kort om några av huvudmännen
Socialtjänsten
Grunderna för verksamheten anges i kommunallagen 
(1991:900). Under den politiska ledningen i kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsen har socialnämnden 
och dess ordförande en särskild roll enligt socialtjänst-
lagen. I större kommuner finns stadsdelsnämnder och 
-förvaltningar. I Stockholms stad finns det fjorton stads-
delar. En kommuns socialchef motsvaras på stadsdels-
förvaltningsnivå vanligen av en chef för individ- och 
familjeomsorg. I Stockholms län finns det 39 social-
tjänsthuvudmän som är aktuella att omfattas av Barna-
husverksamheten i kommuner och stadsdelsdelar. 

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndigheten är, vad avser Stockholms län,  
indelad i fem åklagarkammare: 
 City åklagarkammare – kontor: Kungsbron 21, 

Stockholm. Kammaren handlägger brott som har 
begåtts i Stockholms city innanför tullarna, Lidingö 
stad samt Nacka, Värmdö och Tyresö kommuner. 
Kammaren arbetar mot Stockholms tingsrätt och 
Nacka tingsrätt. 

 Västerorts åklagarkammare – kontor: Sundbybergs
vägen 9, Solna. Kammaren handlägger ärenden 
där brottet är begånget i Spånga, Tensta, Hässelby, 
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Vällingby och Bromma stadsdelar i Stockholms 
stad samt Solna stad, Sundbyberg stad och Ekerö 
kommun. Västerortskammaren arbetar mot Solna 
tingsrätt. Lokal åklagare i Visby hör till Västerorts-
kammaren och arbetar mot Gotlands tingsrätt. 

 Norrorts åklagarkammare – kontor: Tingsvägen 7, 
Sollentuna. Kammaren handlägger brott som har 
begåtts i Danderyd, Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, 
Sollentuna, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna, Vaxholm samt Österåkers kommuner i 
Stockholms län. Kammaren arbetar mot Attunda och 
Norrtälje tingsrätter. 

 Söderorts åklagarkammare – kontor: Björnkulla-
vägen 7, Huddinge. Kammaren handlägger brott 
som har begåtts i följande stadsdelar i Stockholms 
stad: Enskede, Årsta, Skarpnäck, Farsta, Vantör, 
Älvsjö, Liljeholmen, Hägersten och Skärholmen. 
Kammaren arbetar mot Södertörns tingsrätt.   

 Södertörns åklagarkammare – kontor: Björnkulla-
vägen 7, Huddinge. Kammaren handlägger brott 
som har begåtts i Haninge, Nynäshamn, Huddinge, 
Botkyrka, Södertälje och Salems kommuner. Kam-
maren arbetar mot tingsrätterna i Södertörn och 
Södertälje.   

Landstinget
Grunderna för verksamheten anges i kommunallagen 
(1991:900). Under den politiska ledningen i landstings-
fullmäktige och landstingsstyrelsen hanteras ärenden 
som rör barn- och ungdomspsykiatrisk och särskild 
medicinsk kompetens för Barncentrum av Hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämndens 
förvaltning. 

Landstinget beslutade den 26 januari 2010 att landsting-
et ska ansvara för att det finns barn- och ungdomspsy-
kiatrisk och särskild medicinsk kompetens med anknyt-
ning till Barncentrum. Landstingets beslut, se bilaga 8. 

Barn- och ungdomspsykiatriska divisionen i landstinget 
(BUP) har fjorton lokala mottagningar i Stockholms 
län samt tio specialiserade enheter och en för länet 
gemensam BUP-klinik. Enligt divisionsledningen har 
BUP centralt (traumadivisionen) bäst kompetens för att 
kunna täcka behoven vid optimalt tre Barnahus eller 
motsvarande. 

Polismyndigheten 
Polismyndigheten är, förutom specialavdelningar, 
indelad i åtta polismästardistrikt med geografiskt an-
svarsområde som tillsammans omfattar Stockholms län. 
Polisstyrelsen är högsta beslutande organ i polismyndig-
heten. Länspolismästaren är chef för myndigheten. 

 City polismästardistrikt, Kungsholmen
 Söderorts polismästardistrikt, Hägersten
 Västerorts polismästardistrikt, Solna
 Roslagens polismästardistrikt, Täby centrum
 Norrorts polismästardistrikt, Sollentuna
 Nacka polismästardistrikt, Nacka strand
 Södertörns polismästardistrikt, Huddinge
 Södertälje polismästardistrikt, Södertälje

Det finns barncentrum eller motsvarande verksamhet 
vid samtliga polismästardistrikt. Södertörns polismäs-
tardistrikt har två verksamheter. 
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Ett skriftligt samverkansavtal
Utredarens förslag

Ett skriftligt samarbetsavtal undertecknas 
av alla huvudmännen. Det finns möjlighet 
för övriga huvudmän inom Stockholms län, 
det vill säga övriga kommuner inom Stock-
holms län, att genom ett enkelt hängavtal 
ansluta sig till avtalet. 

Nationella riktlinjerna (punkt 4.1 och 5.1) 
Samverkan i Barnahus ska bygga på avtal/överenskom-
melse på ledningsnivå mellan de samverkan parterna 
inom socialtjänst, polis, åklagare, rättsmedicin samt 
hälso- och sjukvård.
Utredarens motivering 
De vi har intervjuat har beklagat bristen på ett fung-
erande avtal för de huvudmän som idag samverkar 
inom ramen för Barncentrum Stockholm. Barncentrum 
Stockholm startades som projektverksamhet, men 
bedrivs sedan år 2006 som linjeverksamhet. Solna och 
Sundbybergs stad samt Ekerö kommun har en över-

enskommelse med Stockholms stad som innebär att de 
använder Barncentrum Stockholms resurser mot att de 
årligen betalar 75 000 kronor per kommun. 

I enlighet med direktiven för vårt uppdrag presenterar vi 
ett förslag till samverkansavtal. 

Punkterna i avtalet kommenteras närmare under respek-
tive rubrik här nedanför. Vi har utformat avtalet så att 
 det uppfyller de nationella kriterierna för att få 

betecknas Barnahus enligt uppdraget till regeringen 
2009.

 det är praktiskt möjligt att omsätta i verkligheten för 
att barnets bästa ska komma i främsta rummet.

 det ska finnas möjlighet att genom ett enkelt skrift-
ligt hängavtal ansluta övriga delar av Stockholms 
län till verksamheten inom några års tid. Förslag se 
bilaga 5. 

En regional ambitionsförklaring 
Utredarens förslag

Huvudmännen för respektive organisation 
på regional nivå undertecknar en kortfattad 
ambitionsförklaring med en vision för att 
Barnahusverksamheten i Stockholms län 
på sikt ska motsvara kraven i de nationella 
kriterierna som tagits fram på central nivå.

Styrgruppen bör tillsätta ett genomförande-
projekt med en projektledare. Styrgruppen 
bör vidare ta ställning till om samarbetet 
kan omfatta Gotlands län. 

Nationella riktlinjerna (punkt 3.2, 4.1 och 5.1) 
En väl fungerande samverkan förutsätter styrning på 
alla ledningsnivåer inte minst på den övergripande poli-
tiska och administrativa nivån. 

Utredarens motivering 
I de nationella kriterierna betonas vikten av politisk 
förankring med en ambitions- och viljeförklaring för 
Barnahusverksamheten. Vi anser att det är av största 
vikt att huvudmännen för myndigheter som deltar i 
Barnahusverksamheten i Stockholms län uttalar vilka 
ambitioner och viljeinriktningar som ska gälla framöver. 
Vi har därför tagit fram ett utkast till en sådan ambi-
tionsförklaring i bilaga 3. 

Styrgruppen bör tillsätta ett genomförandeprojekt med 
en projektledare. Mer om detta anges under rubriken 
genomförande nedan. 

Polismyndigheten samverkar sedan en tid med Gotland. 
Möjligheterna att utvidga samarbetet så att det även 
omfattar andra myndigheter bör undersökas. 
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Styrning och ledning
Utredarens förslag

 För den Barnahusverksamhet som omfat-
tas av avtalet ska det finnas en styrgrupp  

 Ordföranden i styrgruppen ska utses av 
den till folkmängden största kommunen i 
samarbetet

 I styrgruppen ska ingå företrädare för 
huvudmännen som har mandat att be-
sluta för organisationen och som utses av 
huvudmannen  

 Representationen i styrgruppen ska i 
stort motsvara kostnadsfördelningen 
mellan huvudmännen

 För att inte styrgruppen ska bli för stor 
ska ingående kommuner ha gemensam-
ma representanter på sätt som framgår 
av avtalet

 Styrgruppen ska hantera övergripande 
frågor 

 För att tillgodose behovet av information 
om hur verksamheten fortskrider prak-
tiskt ska platsansvariga för Barnahusen 
ingå i styrgruppen 

Nationella riktlinjerna (punkt 5.1) 
Samverkan i Barnahusen ska bygga på avtal/överens-
kommelse på ledningsnivå, styrgruppsnivå och arbets-
gruppsnivå. 

Utredarens motivering
Styrgruppen 
Styrgruppsledamöternas mandat upplevs som otydliga. 
I samverkansavtalet har vi därför betonat vikten av att 
den som företräder respektive huvudman ska ha man-
dat att företräda och besluta för organisationen ifråga. 
I detta ligger också att det är respektive huvudman 
som på en övergripande nivå ska utse företrädare eller 
delegera ned rätten att utse företrädare i styrgruppen. I 
exempelvis landstingets fall bör således den barnmedi-
cinska företrädaren i styrgruppen utses av Hälso- och 
sjukvårdsnämnden eller dess förvaltning om inte dessa 
organ delegerar rätten att utse företrädare. 

Att socialtjänsten har ett förstahandsansvar för Barna-
husverksamheten följer direkt av socialtjänstlagen. Vi 
anser att den till folkmängden största kommunens so-
cialtjänst bör utse ordförande för styrgruppen. I det här 
fallet är det Stockholms stad. Det innebär således ingen 

förändring mot hur det är idag då styrgruppens ordfö-
rande kommer från Stockholms stads socialförvaltning. 

En stor majoritet bland dem vi har intervjuat har särskilt 
lyft fram behovet av att styrgruppen ska fokusera på 
övergripande frågor och inte hantera detaljer kring 
anställningsvillkor etc. I avtalet ger vi ett antal verktyg 
för att göra styrgruppsarbetet mer fokuserat på över-
gripande frågor. Av intervjuerna med personalen vid 
nuvarande Barncentrum Stockholm framgår att kon-
takterna mellan praktikerna och styrgruppen har varit 
sporadiska. För att komma till rätta med detta problem 
föreslår vi att de platsansvariga socialsekreterarna ska 
ingå i styrgruppen. 

Presidium 
Styrgruppens ordförande är sammankallande till ett 
arbetsutskott (presidium) som består av styrgrups-
ordföranden och de tre platsansvariga. Arbetsutskot-
tet ska sammanträda cirka två veckor före kommande 
styrgruppsmöte i enlighet med ett för varje halvår i 
förväg fastställt schema. Utskottet ska följa upp att 
styrgruppens beslut verkställs samt komma överens om 
en dagordning för styrgruppens nästkommande möte. 
Dagordningen tillsammans med relevanta handlingar 
ska skickas ut av sekreteraren till ledamöterna senast 
dagen efter presidiemötet.  

Arbetsgrupper/referensgrupper
Direkt underställda styrgruppen ska det finnas tre 
arbetsgrupper som leds av respektive platsansvarig för 
Norra Barnahuset, Mellersta Barnahuset och Södra 
Barnahuset. Arbetsgrupperna ska ha ett praktiskt fält-
perspektiv från den dagliga verksamheten i Barnahusen 
och – förutom av socialsekreterare och polis från Barna-
huset – bemannas med socialchefer, kriminalchefer och 
motsvarande nivåer från huvudmännens organisationer. 
Arbetsgrupperna/referensgrupperna ska 
 följa upp personalförsörjning (bemanning), verk-

samhetsutveckling och ekonomi för respektive 
Barnahuslokal och snabbt vidta de åtgärder som 
behövs. 

 med styrgruppens ordförande ta upp om det finns 
brister när det gäller engagemang, närvaro, resurs-
säkring eller andra tecken på att någon myndighet 
inte lyckas fullgöra sina uppgifter enligt avtalet.   

 i övrigt se till att verksamheten vid Barnahuslokalen 
fungerar väl och i enlighet med detta avtal och be-
prövad erfarenhet. 

 i god tid före styrgruppens möten se till att de ären
den som ska tas upp i styrgruppen är väl förberedda.
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Upptagningsområdet
Utredarens förslag

Upptagningsområdet i avtalet är det geo-
grafiska område som innefattar Stockholms 
stad, Lidingö stad, Solna stad och Sund-
bybergs stad och Ekerö kommun. Samver-
kansavtalet ger möjlighet för att omgivande 
geografiska områden inom några års sikt 
genom hängavtal ansluter sig till avtalet 
och drar nytta av de stordriftsfördelar som 
Barnahus Stockholm erbjuder.  

Nationella riktlinjerna (punkt 4.4 och 5.4)  
Ett geografisk upptagningsområde bör bestämmas i av-
talet. En utmaning med samverkan är de olika verksam-

Målgrupp
Utredarens förslag

Målgrupp är alla barn i upptagningsområdet 
som misstänks vara utsatta för brott enligt 
3, 4 eller 6 kap. brottsbalken i nära relation 
samt samtliga fall av sexualbrott och kvinn-
lig könsstympning. Därutöver även barn 
som lever med våld i familjen och heders-
relaterade brott riktade mot barn.  

Nationella riktlinjerna (punkt 5.3) 
Överensstämmer helt med utredarens förslag.

Utredarens motivering 
Målgruppen ska följa de nationella kriterierna avseende 
målgrupp. Det är också av värde för enhetlighet och för 
att möjliggöra flexibilitet mellan Barnahusen att samma 
målgruppskriterier används. Mot bakgrund av den 
personalförstärkning som föreslås för nyetableringen 
av Barnahus bedöms att målgruppen innebär en rimlig 
arbetsbelastning. 
Målgruppen i avtalet är barn, 0-18 år, som misstänks 
vara utsatta för 
 misshandel och andra våldsbrott enligt 3 kap. brotts-

balken, brott mot liv och hälsa.
 olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, män-

niskohandel, olaga tvång, olaga hot, ofredande och 
andra brott enligt 4 kap. brottsbalken, brott mot fri-
het och frid,

och där utredningar kring barnet inleds parallellt av 
sociala myndigheter samt av åklagare och polis, dvs. 

avser brott i nära relation. Med nära relation avses även 
släktingar eller andra personer som barnet står i beroen-
deförhållande till, t.ex. lärare och ledare i idrottsfören-
ingar. 
Samtliga fall av 
 våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, 

sexuellt tvång, våldtäkt, köp av sexuell handling 
av barn och övriga brott enligt 6 kap. brottsbalken,  
sexualbrott. 

 kvinnlig könsstympning enligt lagen (1982:316) 
med förbud mot könsstympning av kvinnor. 

I målgruppen ingår även barn som lever med våld i 
familjeneller är vittne till våld, direkt eller indirekt. De 
angivna brotten inkluderar brott med hedersmotiv. Den 
ovan redovisade målgruppen kan även omfatta andra 
personer, exempelvis barn som misstänks vara utsatta 
för annan brottslighet eller barn som är förövare av 
sexualbrott. 

Gränssnittet mot Stödcentrum för unga brottsoffer och 
liknande verksamheter är inte helt klart. Med hänsyn till 
barnens bästa bör det självfallet undvikas att familjer 
splittras upp mellan olika verksamheter där polis och 
socialtjänst samverkar. Praktiska lösningar av sådana 
situationer är nödvändiga. 

I målgruppen ingår barn som är mellan 0-18 år. Såle-
des räknas där in även spädbarn. Även om inte förhör i 
sådana fall hålls på Barnahuset är det i dessa fall viktigt 
att spädbarnens ärende blir föremål för myndighetssam-
råd kort tid efter brottet.

heternas upptagningsområde. Mycket talar för länsvis 
samverkan för att samtliga berörda organisationer ska 
kunna delta i nödvändig utsträckning. 

Utredarens motivering 
Upptagningsområdet för ärenden i Barnahus avser
 att en stadsdel eller kommun som omfattas av avta-

let handlägger en utredning enligt socialtjänstlagen 
om att barnet far illa och/eller 

 att ett polismästardistrikt som omfattas av avtalet 
har tagit upp en anmälan om brott  där barnet är 
brottsoffer eller har bevittnat våld.  

Eventuella gränsdragningsproblem myndigheter emel-
lan som gäller frågan om upptagningsområde ska alltid 
lösas efter vad som är bäst för barnet. 
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Antal Barnahus 
och deras placering

Utredarens förslag

Barnahusverksamheten ska bedrivas vid  
tre (3) platser som bör betecknas
 Norra Barnahuset i Stockholms län 
 Mellersta Barnahuset i Stockholms län 
 Södra Barnahuset i Stockholms län
Verksamheten ska uppfylla kraven i de 
nationella kriterierna för Barnahus.

Nationella riktlinjerna 
De nationella riktlinjerna reglerar inte placeringen av 
lokala barnahus

Utredarens motivering
Nuläget
De lokaler som idag används i Barncentrum Stockholm 
finns vid Kungsholms torg (City polismästardistrikt), i 
anslutning till polis och åklagare i Västerort (Västerort) 
samt vid Telefonplan (Söderort). Lokalerna är anpas-
sade för att utgöra en barnvänlig miljö och atmosfär. 

City och Söderorts lokaler är fristående från myndighe-
ternas lokaler och ger ett lugnt och harmoniskt intryck. 
Samordnare har sitt kontorsställe rent fysiskt endast 
i Västerorts lokaler. I City arbetar socialsekreteraren 
normalt från polishuset. I Söderort sker ingen egentlig 
myndighetssamverkan i lokalerna, utan dessa används 
som utpräglade barnförhörslokaler. Socialtjänsten har 
dock möjlighet att använda lokalerna för samtal. 

I Västerort sker förhör och socialtjänstens utredning 
separat, men gemensamma samråd äger rum. Ärende-
balanserna hos polisen i Söderort är betydande, medan 
City har ett betydligt lägre antal ärenden. Ensamarbete 
och arbetsbelastning upplevs som arbetsmiljörisker i 
Västerort. Vissa av Barncentrums lokaler är lyhörda. 
Inget av Barnahusen kan hantera två barnförhör samti-
digt. 

Ett försök till organistionsöversikt som visar myndig-
hetsstrukturer och ärendemängder finns i bilaga 6

Överväganden om optimal framtida lokalisering av 
Barnahusverksamheten
Idag finns det i Stockholms län nio (9) Barncentrum 
eller verksamheter med motsvarande beteckningar som 
gör anspråk på att samordna myndighetssamverkan för 
att utreda brott mot barn och ge skydd och stöd. 

Vi anser av flera skäl att det är för många. De vi har 

intervjuat har, med något enstaka undantag, delat vår 
uppfattning. Våra, och intervjupersonernas, huvudsak-
liga argument för en centralisering av verksamheten till 
ett mindre antal verksamheter är följande: 
 Åklagaren bör alltid närvara vid samråd och förhör.

Denne måste snabbt kunna ta sig till Barnahuset 
från kontoret eller från andra uppdrag till exempel i 
domstolen.

 Risken minskar betydligt för att ärenden hamnar 
mellan myndigheternas kompetensområden

 Robustheten ökar och Barnahusverksamheten blir 
inte sårbar och nyckelpersonsberoende som idag

 Tillgången till den mycket specialiserade kompetens 
som specialistbarnläkare utgör för samråd och läkar-
undersökningar förbättras genom att barnskyddstea-
met på Astrid Lindgrens sjukhus kan svara upp mot 
efterfrågan från maximalt tre Barnahus. 

 Tillgången till bästa tänkbara centrala resurser från 
barn- och ungdomspsykiatrin, eftersom även denna 
resurs inte anser sig ha möjlighet att svara upp mot 
mer än tre Barnahusverksamheter med centralt 
traumastöd.

 Ensamarbete innebär arbetsmiljörisker för samord-
nande socilasekreterare.

 Kostnadseffektivitet.

Vi har kommit fram till att antalet Barnahus bör vara 
färre än dagens planerade nio. Vi anser också att det bör 
vara fler än ett. En modell med ett stort Barnahus har 
visserligen visat sig fungera väl i USA. Vi ser dock att 
det blir svårt för åklagarna att alltid vara närvarande vid 
samråd, eftersom de är geografiskt utspridda på olika 
ställen i Stockholms län. Efter en analys har vi därför 
kommit fram till att antalet platser för Barnahusverk-
samhet bör vara tre (3). 

Det är svårt att tillfredsställa alla synpunkter i den här 
typen av överväganden. Vi har samlat för- och nackde-
lar med 1, 3, 4, 9 eller 14 Barnahus i bilaga 4. 

Vi har erfarit att Ekerö kommun samt Solna och Sund-
bybergs stad är vana att samarbeta med nordvästkom-
munerna i Stockholms län. Trots att detta är ett inarbetat 
arbetssätt har vi uppfattat att kommunernas represen-
tanter dock har uttryckt förståelse för att det för barnets 
bästa är angeläget att åklagarens arbetsområde stämmer 
överens med det aktuella Barnahusets upptagningsom-
råde och att det finns en vilja att pröva nya arbetssätt 
om verksamheten är robust och professionell. Västerorts 
åklagarkammare handlägger brott mot barn som begås i 
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Ekerö, Solna och Sundbyberg och det är därför logiskt 
att barnärenden i Ekerö, Solna och Sundbyberg kommer 
att omfattas av Mellersta Barnahuset. 

Direkta faktorer som vi har konstaterat har bety-
delse för barnets bästa:
1. Avstånd och tillgång till kommunikationer såsom 

promenadavstånd, bilvägar, kollektivtrafik.
2. Ett tryggt omhändertagande och ett bra bemötande av 

såväl barnet som av medföljare som förskolepersonal, 
lärare etc, särskilda företrädare m.m. Särskilt angelä-
get i ärenden där föräldrar är misstänkta. 

3. Om det är möjligt är fristående lokaler att föredra 
framför lokaler med gemensam entré i polishus. Det 
erinras om att enligt 17 § förundersökningskungö-
relsen bör noga tillses att uppseende inte väcks kring 
barnförhöret. Närheten till sjukhusmiljö eller place-
ring på sjukhusområden vara en fördel med hänsyn 
till barnets bästa. 
 dels för att möjliggöra att fler läkarundersökningar 

sker där det är motiverat och 
 dels för att sjukhusmiljöer är miljöer som barn-

familjer är vana att komma i kontakt med och som 
barn sällan upplever som främmande. 

Indirekta faktorer som vi har konstaterat har bety-
delse för barnets bästa 
1. Att åklagaren som förundersökningsledare är närva-

rande och aktiv i samrådet. 

I barnets intresse ligger att utredningen blir snabb, 
effektiv och rättssäker. Åklagarens roll som förunder-
sökningsledare är här av avgörande betydelse. Vi anser 
därför att det är av yttersta vikt att åklagarmyndigheten
 organiserar särskilt avdelade åklagare som är spe-

cialiserade på barnutredningar och som är tillgäng-
liga vissa angivna veckor (jourlistor etc) och

 ger åklagare praktiska möjligheter att närvara vid 
samråd och förhör.  

Geografisk närhet till åklagarkammaren och tillgång till 
allmänna kommunikationer eller särskilda parkerings-
platser i anslutning till Barnahuset bedöms värdefullt. 

2. Det är också betydelsefullt att socialtjänsten snabbt 
och effektivt bereder ärendet inför samråd i enlighet 
med sitt förstahandsansvar enligt socialtjänstlagen. 
Allt i syfte att åstadkomma effektiv myndighets-
samverkan och korta handläggningstider. Att övriga 
myndighetsrepresentanter har rimliga reseavstånd 
och att samråd koncentreras till en fast veckodag som 
är olika för de olika Barnahuslokalerna. 

3. Samrådens struktur. Framgångsfaktorer: Att samma 
personkrets träffas till samråd varje vecka, att närvaro 
är obligatorisk, att samråden tar maximalt 30 minu-
ter, att samråden leds på ett koncentrerat sätt av den 
platsansvarige och att inte yrkesrollerna blandas sam-
man med hänsyn till sekretessen. Dokumentationen 
är betydelsefull. 

Polismästardistriktens 
huvudstationer
Sjukhus
Åklagarkammare
Kommungränser

Södra Barnahusets 
upptagningsområde

Mellersta Barnahusets 
upptagningsområde

Norra Barnahusets 
upptagningsområde

Kartan visar upptagningsområdet för de tre Barnahusverksamheterna i Stockholms län. Bilden är beskuren och de verkliga yttre 
gränserna för upptagningsområdena utgörs av länsgränserna för Stockholms län.
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Bemanning av 
samordningsfunktioner

Utredarens förslag

 Varje Barnahusverksamhet ska vara 
bemannad med två (2) socialsekreterare 
på 100 procent 

 Varje Barnahusverksamhet ska dess-
utom vara bemannad med en (1) polis 
på 100 procent 

 Huvudmännen ska i avtalet förbinda sig 
att inrätta och bibehålla funktioner för 
bemanningen av socialsekreterare och 
polis

 En av socialsekreterarna ska vara plats-
ansvarig i enlighet med styrgruppens 
beslut

 Vid bemanningen ska en jämn könsför-
delning eftersträvas

Nationella riktlinjerna (punkt 4.7 och 5.7) 
Det ska framgå av avtalet/överenskommelsen vem eller 
vilka som ansvarar för samordningen av ärendena samt 
vilka övriga uppgifter som ingår i samordnarfunktionen. 
I funktionen bör det ingå att initiera samråd samt att 
ansvara för dokumentationen av ärendena. 

Utredarens motivering 
Nuvarande verksamhet är mycket sårbar vid semestrar, 
föräldraledighet och sjukdom. Det får konsekvenser för 
handläggningstider i ärendena och barnärenden riskerar 
att hanteras långsamt. Ett antal intervjupersoner har 
också lyft fram att det är förödande för Barnahusverk-
samheten med plötsliga resursförändringar, exempelvis 
genom politiska beslut avseende socialtjänsten om in-
dragningar avseende delar av samordningsresursen. För 
att komma till rätta med detta problem föreslår vi att 
denna fråga uttryckligen regleras i avtalet. Ensamarbete 
innebär i sig arbetsmiljöproblem och risk för långtids-
sjukskrivningar och stress. 

När det gäller antal ärenden hänvisas för en detaljerad 
översikt till bilaga 6. Här följer en sammanfattning: 
Antal ärenden har utifrån tillgänglig statistik beräk-
nats till cirka 1 200 per år för hela Stockholms län. Vi 
beräknar att varje samråd tar 30-45 minuter i anspråk.     
Samrådens omfattning medför i runda tal därför ett 

behov av 0,5-1 årsarbetskrafter per profession. Därtill 
kommer medverkan kring förhör och läkarundersök-
ningar, statistik och administration m.m. 

Mot bakgrund av det förväntade antalet ärenden och vid 
en jämförelse med övriga landet exempelvis i Gävle, 
Sundsvall och Malmö anser vi att det finns grund för att 
bemanna varje Barnahus med två socialsekreterare. Vi 
anser också att det är en fördel om alla samordnare kan 
arbeta rent fysiskt i Barnahuslokalerna. 

Av effektivitetsskäl bedömer vi att det är nödvändigt 
med en polisiär samordnare som har insyn i polisens 
organisation. Samordnaren kan föra en löpande dialog 
med polisledningen och linjechefer inom polisens utred-
ningsverksamhet. Detta är särskilt angeläget om polisen 
har många öppna ärenden i balans. Erfarenheterna av 
denna modell är goda från Barncentrum i Uppsala och 
Gävle. Den polisiära samordnaren bör arbeta heltid på 
Barnahuset. 

Delat ansvar är ofta ingens ansvar. Det är därför viktigt 
att det bland de samordnande socialsekreterarna utses 
en platsansvarig. Denne har emellertid inget formellt 
arbetsmiljöansvar, men däremot ett tydligt övergripande 
ansvar gentemot styrgruppen för ärendehanteringen vid 
Barnahuset. 

När vi var med på den nationella nätverksträffen i 
mars 2010 kunde vi konstatera att en stor majoritet av 
personal vid landets Barnahus är kvinnor. Vi anser att 
det är angeläget att eftersträva att det ingår både män 
och kvinnor i arbetslaget på Barnahuset, såväl inom den 
sociala sektorn som inom polisen. Arbetsplatsen bör 
även i övrigt präglas av mångfald.

Antal ärenden kan grovt beräknat beräknas 
uppgå till följande: 
Norra 
Barnahuset

250 ärenden 
per år

5 samråd i 
veckan 

Mellersta 
Barnahuset

400 ärenden 
per år

8 samråd i 
veckan

Södra 
Barnahuset

500 ärenden 
per år

10 samråd i 
veckan
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Yrkesroller och kompetens
Utredarens förslag

Respektive huvudman är arbetsmiljöansva-
rig för sin personal

Det erinras om att sekretesslagstiftningen 
ställer krav på att yrkesroller inte blandas 
ihop samtidigt som en effektiv myndighets-
samverkan förutsätter smidighet och flexi-
bilitet.

Huvudmännen för polis och socialtjänst  
ansvarar för att respektive samordnare har 
tillgång till samma datasystem och arbets-
verktyg som linjeorganisationen.  

I fråga om kompetens ska de nationella 
riktlinjerna följas. Det följer av 18 § förun-
dersökningskungörelsen att förhörsledaren 
ska ha särskild kompetens för uppgiften. Vi 
anser inte att det är lämpligt att polisaspi-
ranter håller barnförhör. 

Nationella riktlinjerna (punkt 4.12 och 5.12) 
Myndigheterna ska säkerställa att ärendehandläggarna 
har hög kompetens och god erfarenhet på området. 
Krav på utbildning och kompetensförsörjningsplaner. 
Respektive myndighet ska skaffa specialkompetens i 
ärenden om exempelvis människohandel, kvinnlig köns-
stympning, hedersrelaterade brott eller brott mot barn 
med funktionsnedsättningar. De parter som samverkar 
i Barnahusen ska erbjuda personal med kompetens och 
erfarenhet för arbetet med att möta barn och unga. 

Utredarens motivering 
Sekretesslagstiftningen upplevs ibland som svår att till-
lämpa i myndighetssamverkan. Lagstiftningen bygger 

på att myndigheter formulerar brev till varandra eller 
uttrycker sig skriftligt på annat vis. Myndigheterna 
förväntas då noga överväga vilka uppgifter de släpper 
ut till andra. Om exempelvis en socialsekreterare eller 
en polis deltar i ett samråd i Barnahus så ska denne vara 
medveten om att oavsett han eller hon pratar eller delar 
ut papper så är det samma sekretess som gäller som om 
ett brev författades eller en person på en annan myndig-
het ringdes upp på telefon. Det är därför i Barnahus-
verksamheten av största betydelse med professionell 
integritet och att inte blanda ihop yrkesroller även om 
man känner varandra väl och kanske till och med delar 
rum på samma kontor. 
Om en uppgift i Barnahus endast kan lämnas mellan 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten, men inte till 
polisen, är det nödvändigt att finna former för detta. En 
lösning kan vara att komma överens om att diskutera 
frågan direkt efter mötet separat och avskilt från andra. 

Lagstiftaren anser att två saker är särskilt viktiga att 
komma ihåg och dokumentera 
 vilka uppgifter har lämnats ut muntligt/skriftligt?
 vem är det som har lämnat ut dem eller vägrat 

lämna ut dem?
Dokumentationen bör ske genom att den myndighet 
som tar emot uppgiften gör en tjänsteanteckning eller 
att det på annat sätt skriftligt framgår vilka uppgifter 
som har lämnats ut muntligt vid samrådet och vem det 
är som har lämnat ut dem. 

Sekretessproblematik i Barnahussammanhang har be-
lysts närmare i rapporten Barnahus – försöksverksamhet 
med samverkan under gemensamt tak vid misstanke 
om brott mot barn (Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, 
Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket, 2008). 
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Rutiner för anmälan
Utredarens förslag

Styrgruppens ordförande ska uppdra åt 
respektive huvudman i styrgruppen att till 
styrgruppen redovisa 
a) rutiner för anmälan enligt 14 kap. 1 §   

socialtjänstlagen 
b) i hur många ärenden myndigheten 

samtidigt gör en polisanmälan
För respektive kategori ska varje huvudman 
dessutom redovisa utvecklingsområden. 
Huvudmännen bör även uppmanas att i 
respektive organisation kommunicera bud-
skapet om skyldigheten att anmäla att barn 
far illa till socialnämnden samt vikten av att 
i förekommande fall göra en polisanmälan. 
Särskilt bör uppmärksammas att enhet-
liga rutiner gäller i respektive verksamhet 
(skola, förskola, sjukvård etc.) och att det är 
möjligt att statistiskt följa upp antalet gjorda 
anmälningar m.m.

Nationella riktlinjerna (punkt 4.6 och 5.6)
Alla huvudmän ska ha tydliga rutiner för anmälan om 
att barn far illa (14 kap. 1 § socialtjänstlagen).  

Alla huvudmän bör vid misstanke om brott noga över-
väga att samtidigt anmäla misstanken till polisen. Det 
ökar förutsättningarna för att höra barnet utan att barnet 
har påverkats, att dokumentera skador direkt och ta 
föremål i beslag. Det erinras om den sekretessbrytande 
bestämmelsen i 10 kap. 21 § offentlighets- och sekre-
tesslagen. 

Utredarens motivering 
Alla barn ska ha samma rätt till utredning av brott 
mot barnet samt skydd och stöd. Det är av avgörande 
betydelse att inga barns ärenden riskerar att falla mel-
lan myndigheternas ansvarsområden. Lagstiftningen är 
obligatorisk när det gäller kraven på myndigheterna att 
anmäla till socialtjänsten att barn far illa. Respektive 
huvudman bör inom sitt ansvarsområde se till att lag-
stiftningen följs och att respektive verksamheter i övrigt 
arbetar i linje med detta.
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Utredarens förslag

Av avtalet ska framgå vikten av regelbun-
det återkommande veckovisa samråd och 
vad som förväntas av varje huvudmans 
anställda. 

Nationella riktlinjerna (4.8, 5.8) 
Samråd ska hållas inför eller i direkt anslutning till 
polisanmälan. Vid samrådet ska eftersträvas att repre-
sentanter från polis, åklagarmyndighet, socialtjänst samt 
den kompetens inom hälso- och sjukvården som i det 
enskilda ärendet kan antas behövas deltar. Finns det i 
det enskilda ärendet behov av ytterligare kompetens vid 
samrådet, ska sådan representant ges möjlighet att delta. 
I den mån samråd inte kan ske, exempelvis på grund av 
långa avstånd, ska förutsättningar för samråd via vide-
olänk eller telefonkonferens erbjudas. Vid samråd görs 
en arbetsfördelning och planering av hur myndigheterna 
ska samordna sina åtgärder i ärendet. 

Utredarens motivering 
Samråd 
Vi hade förmånen att få närvara vid ett anonymiserat 
samråd när vi besökte Barncentrum i Linköping. I detta 
effektiva samråd såg vi några av nyckelfaktorerna för 
ett bra arbete i Barnahus: 
 Åklagarens roll som förundersökningsledare är av 

central betydelse. Beslut om tvångsmedel och direk-
tiv till polis kan ges direkt vid sittande bord.

 Tiden maximerad till 30 minuter per samråd.
 Fast veckodag för samråd. 
 Samma personkrets varje gång som lär känna 

varandra.
 Obligatorisk närvaro.
 Samordnaren har kallat rätt personer för professio-

nell hantering.

 Strikt disciplin, ansvarig samordnare leder mötet 
och fördelar ordet.

 Socialtjänsten står för skriftligt underlag med 
kvalitet och föredrar ärendet muntligt. 

 Yrkesrollerna måste hållas isär – varje profession 
agerar efter sin roll och sitt uppdrag.

Förhör 
Våra fältbesök i City vid Kungsholms torg, Västerort, 
Uppsala, Gävle och Linköping har visat på att en viktig 
upplevd framgångsfaktor är bemötandet av barn och 
medföljare innan, under och efter förhören. Det upplevs 
som orosmoment för barnet att många vuxna myndig-
hetsrepresentanter kommer och hälsar direkt vid entrén. 
Positiva erfarenheter av att barnet kan leka och fika med 
socialsekreteraren före förhöret. Polismannen bör en-
dast vara med i samband med förhöret. Det är viktigt att 
medföljaren tas om hand på ett bra sätt och känner sig 
välkommen och trygg. Medföljaren kan vara skol- eller 
förskolepersonal som känner att situationen är obehag-
lig eftersom grunden för en anmälan mot till exempel en 
förälder kan komma från skolpersonalen. 

Barn reagerar ofta annorlunda än vad vuxna tror. Såle-
des är erfarenheterna att barn kan tycka att det är spän-
nande med kameror och inspelningsutrustning och att 
det inte är något konstigt att det sitter några vuxna och 
tar del av förhöret i ett annat rum. Öppenhet och respekt 
i förhållande till barnet är ledord i samband med förhör. 

En annan fråga är antalet förhör. Det anges i 17 § för-
undersökningskungörelsen att förhör inte får äga rum 
fler gånger än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
utredningens art och barnets bästa. Barn kan bli trötta 
om det är långdragna förhör. Det är dock viktigt att 
barnet och förhörsledaren känner trygghet i varandra så 
att barnet vågar anförtro utredaren känsliga uppgifter. 
Sådana omständigheter kan motivera att det hålls mer 
än ett förhör.  

Samråd och förhör
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Miljö, krisbemötande 
och krisstöd

Utredarens förslag

Den fysiska miljön ska vara särskilt an-
passad till barn och unga i enlighet med 
de nationella riktlinjerna. 

Socialsekreteraren på Barnahuset har ett 
renodlat ansvar att samordna ärenden och 
ska inte ha något behandlingsansvar. Det är 
en uppgift för hemmakommunen/hemmas-
tadsdelsförvaltningen.

Socialtjänsten har ett övergripande ansvar 
för krisbemötande och ett första krisstöd till 
brottsutsatta barn och deras familjer enligt 
socialtjänstlagen.  

När ärenden har aktualiserats genom att 
samordnaren på Barnahus har lagt upp 
ett ärende och tagit kontakt med barn- och 
ungdomspsykiatrin är, som huvudregel, 
barn- och ungdomspsykiatrin huvudansvarig 
för det fortsatta krisbemötandet, krisstödet 
och krisbearbetningen till barnen och deras 
familjer i ärendena i Barnahus. Undantag 
kan förekomma t.ex. om familjen tidigare 
har en etablerad psykoterapeutisk kontakt 
inom socialtjänsten eller om det av annan 
anledning inte bedöms lämpligt att barn- och 
ungdomspsykiatrin har detta ansvar.

 

Nationella riktlinjerna (punkt 4.10 och 5.10) 
Den fysiska miljön i Barnahusen ska vara särskilt 
anpassad för barn och unga. Tryggt och barnvänligt 
mottagande vid undersökningar, förhör och krisstöd. 
Verksamhet med andra ändamål bör inte förekomma i 
lokalerna, då detta riskerar att begränsa beredskapen att 
ta emot barn. Kompetens för krisbemötande och första 
krisstöd för barn och medföljande vårdnadshavare ska 
finnas. Krisstödet ska även omfatta en bedömning av 
barnets och eventuella syskons behov av ytterligare 
stöd och behandling. Krisstödet inklusive bedömning 
av behov av fortsatt behandling ska kunna erbjudas i 
direkt anslutning till det första besöket. Vilken part som 
ansvarar för detta bör fastställas i avtal. 

Utredarens motivering 
Barnahusen ska uppfylla kraven i de nationella kriteri-
erna. Vi har kunnat notera på våra studiebesök att det 
i allmänhet inte upplevs som något problem för unga i 
15-18 års ålder att miljön är inredd för mindre barn med 
gosedjur, småbarnsböcker etc. Snarare upplevs det som 
att det skapar trygghet. Samspelet mellan socialtjänsten 
och barn- och ungdomspsykiatrin är komplicerat och 
kan se olika ut. Det viktiga är dock att alla brottsutsatta 
barn som omfattas av målgruppen och upptagnings-
området får det bemötande, stöd och bearbetning som 
just de behöver och att barnets bästa inte faller mellan 
myndigheternas ansvarsområden. För definitioner av 
begreppen krisbemötande, krisstöd och krisbearbetning 
se avsnittet om definitioner. 

Utredarens förslag

Alla Barnahuslokaler ska vara utrustade 
med teknisk utrustning som ger möjlighet till 
medhörning/medlyssning samt inspelning 
av ljud och bild. Kostnaden för utrustningen 
ska belasta polismyndigheten. Detta ska 
framgå av samverkansavtalet. 

Nationella riktlinjerna (punkt 4.9 och 5.9) 
Åklagare, särskild företrädare/målsägandebiträde 
samt företrädare för socialtjänsten, barnmedicin och 
barn- och ungdomspsykiatri ska ges tillfälle att närvara 

Medhörning vid barnförhör

genom medhörning/medlyssning. Vid i vart fall det 
planerat sista förhöret med barnet bör den offentlige för-
svararen beredas tillfälle att närvara och ges möjlighet 
att få frågor ställda till barnet.  

Utredarens motivering 
Utredarens förslag överensstämmer med de nationella 
riktlinjerna. Det är naturligt att kostnaderna ska belasta 
polismyndigheten eftersom utrustningen huvudsakligen 
finns för att säkra barnets utsaga som bevis i rätte-
gången och för att undvika att barnet behöver höras som 
personligen närvarande i domstolen. 
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Läkarundersökning
Utredarens förslag

Landstinget har i januari 2010 beslutat om 
inriktning för att säkerställa särskild medi-
cinsk respektive barn- och ungdomspsykia-
trisk kompetens vid Barncentrum. 

Styrgruppen bör skapa förutsättningar för 
att denna kompetens kan integreras med 
den nu föreslagna Barnahusverksamheten. 
Landstingets representant i styrgruppen har 
ett särskilt ansvar för att bevaka och följa 
upp detta område. 

Varje Barnahuslokal ska ha ett undersök-
ningsrum för att kunna utföra medicinska 
undersökningar. Landstinget är ansvarig 
huvudman för att rummen uppfyller hälso- 
och sjukvårdslagstiftningens krav och 
ansvarar för kostnaderna för det. I övrigt 
bedömer den medicinskt ansvarige läkaren 
om undersökning ska ske i undersöknings-
rummet på Barnahuset eller på sjukhus/
motsvarande i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagstiftningens krav. Om under-
sökning ska ske på sjukhus ansvarar den 
medicinskt ansvarige läkaren för att hand-
läggningen är skyndsam och att barnet inte 
utsätts för onödig stress eller otrygghet i 
samband med undersökning, Exempelvis 
bör det undvikas att barnet får vänta i all-
männa väntrum på akutmottagningar eller 
slussas mellan många olika personer inom 
vården. 

Nationella riktlinjerna (punkt 4.11 och 5.11) 
Särskilda rutiner bör utvecklas för den medicinska un-
dersökningen. Om flera specialiserade undersökningar 
ska  genomföras bör de samordnas. Det bör eftersträvas 
att det på Barnahusen finns möjlighet att utföra läkar-
undersökning i lokaler som är anpassade för ändamålet. 
Miljö och utrustning i undersökningsrummen ska utfor-
mas efter hälso- och sjukvårdslagstiftningens krav. Uti-
från undersökningarnas omfattning, barnets bästa och 
ärendets art är det dock nödvändigt att i varje ärende ta 
ställning till var undersökningen ska ske. 

Utredarens motivering 
Om fler barn läkarundersöks i nära anslutning till brot-
tet förbättras förutsättningarna för lagföring. Blåmärken 
och andra skador läker fortare på barn än på vuxna. För 

att säkra bevis för en brottsutredning är det därför ange-
läget att fler barn än idag undersöks av läkare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns lands-
ting beslutade den 26 januari 2010 att uppdra åt Hälso- 
och sjukvårdsnämndens förvaltning att säkerställa 
särskild medicinsk respektive barn- och ungdomspsyki-
atrisk kompetens på barncentrum enligt förvaltningens 
förslag i tjänsteutlåtandet (se § 5 i protokoll 1/2010 över 
sammanträde den 26 januari 2010 samt förvaltningens 
tjänsteutlåtande den 14 december 2009 med beteckning-
en HSN 0902-0137). bilaga 8. I tjänsteutlåtandet HSN 
0902-0137 angavs bland annat följande under rubriken 
Förvaltningens synpunkter:  […] ”För att bäst tillvarata 
tillgången till denna särskilda medicinska kompetens 
som krävs föreslår förvaltningen att Astrid Lindgrens 
barnsjukhus/Karolinska Universitetssjukhuset, utifrån 
det påbörjade arbetet med barnskyddsteam, utvecklar 
och tillgodoser behovet av särskild medicinsk kompe-
tens som ska finnas, förutom inom Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, även på barncentrum i Huddinge och Sol-
lentuna. Förvaltningen föreslår att det på barncentrum 
dessutom finns barn- och ungdomspsykiatrisk kompe-
tens.” […]

Utredaren anser att landstingets redan beslutade inrikt-
ning avseende särskild medicinsk respektive barn- och 
ungdomspsykiatrisk kompetens på barncentrum kan 
passa väl in i den nu föreslagna utvecklingen för Bar-
nahus i Stockholms län. Det är dock av stor betydelse 
att styrgruppen noga följer utvecklingen och – i dialog 
med Astrid Lindgrens barnsjukhus/Karolinska Universi-
tetssjukhuset finner former för samarbete. Landstingets 
representant i styrgruppen har här en viktig roll. 

Vid vårt besök i Linköping kunde vi se hur väl det 
fungerade att landstinget ansvarade för ett undersök-
ningsrum som enbart användes för läkarundersökningar. 
Landstinget bekostade och var ansvarig för att rum-
met såg ut som ett undersökningsrum, hade erforderlig 
utrustning och att det fanns möjligheter till samma 
sanitära och hygieniska krav som på ett sjukhus. Bar-
nahusets övriga samverkanspartners hade inte tillgång 
till rummet. Det har riktats kritik mot att Barncentrum 
– bland annat i lokalen vid Kungsholms torg – använder 
ordinära rum för läkarundersökningar. Kritiken har gått 
ut på att barnen kan ha utsatts för övergreppen just i sof-
for eller liknande hemmiljö och att lokalerna svårligen 
möjliggör rimliga hygieniska krav.
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Kompetens- och metod-
utveckling samt erfarenhetsutbyte

Utredarens förslag

Landstinget bör etablera ett tvärvetenskap-
ligt kompetenscentrum vid Mellersta Barna-
huset i enlighet med styrgruppens intentio-
ner och landstingets beslut. 

Socialförvaltningen i Stockholms stad har 
ett ansvar för övrigt lokalt erfarenhetsutbyte 
och verksamhetsuppföljning avseende Bar-
nahusen och mellan dessa som innehåller 
erfarenhetsutbyte, inspiration och kun-
skapsöverföring från forskning m.m.  

Nationella riktlinjerna (punkt 4.14 och 5.14) 
Erfarenhetsutbyte och verksamhetsuppföljning bör 
regelbundet ske för personal som ingår i Barnahusets 
samverkan. Erfarenhetsutbyte bör också ske mellan 
Barnahusen. 

Utredarens motivering 
Våra intervjuer visar att det finns en stor respekt 
för den vikt som forskning och vetenskap spelar för 

verksamheten vid Barnahus. Det är en framgångsfak-
tor att kunna etablera ett regionalt kompetenscentrum. 
Landstinget bör ansvara för detta och förse det med 
lämpligt innehåll. Forsknings- och utvecklingsresurser 
bör vid regelbundna tillfällen medverka till dialog och 
kunskapsöverföring. Forskare ska även ges möjlighet 
att i praktiken studera Barnahusens arbete. Former för 
referensfunktion, konsultationer, sakkunniguppdrag, 
vårdprogram och prevention bör utgå från tidigare 
erfarenheter. Samordning bör, om det bedöms lämp-
ligt, ske med organisationen för utbildningsansvar och 
kunskapsöverföring mellan läkare i barnmedicin inom 
Astrid Lindgrens barnsjukhus, se tjänsteutlåtande HSN 
0902-0137 under rubriken Förvaltningens synpunkter.   

Rädda Barnen bedriver ett engagerat nationellt nät-
verksarbete för alla Barnahus som förefaller fungera 
mycket väl. 

Socialtjänsten bör ha ett lokalt huvudansvar för att 
ordna nätverksträffar och dialog med alla som arbetar i 
Barnahus samt frivilligorganisationer. 
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Utredarens förslag

Den platsansvarige socialsekreteraren har 
ett huvudansvar för att dokumentationen 
på Barnahuset uppfyller kraven i de natio-
nella riktlinjerna och i enlighet med gällande 
författningar. 

Handlingar i Barnahuset anses förvarade 
hos socialtjänsten om de förvaras av so-
cialsekreterare och hos polismyndigheten 
om de förvaras av polisiär samordnare. Om 
det inte går att klarlägga var handlingen 
förvaras i Barnahus anses socialtjänsten 
förvara handlingen. Platsansvarig socialse-
kreterare har ett övergripande ansvar för att 
hantera ärenden om allmänna handlingars 
offentlighet, arkivering och gallring m.m. 
i enlighet med för socialtjänsten gällande 
författningar. 

En begäran om att få ta del av allmän hand-
ling ska handläggas skyndsamt i enlighet 
med vad som är föreskrivet i tryckfrihets-
förordningen samt offentlighets- och sekre-
tesslagen. 

Detta bör regleras tydligt i avtalet. 

Dokumentation

Nationella riktlinjerna (punkt 4.13 och 5.13) 
Samverkan i Barnahus ska systematiskt dokumenteras 
så att verksamheten kan följas upp och utvärderas. Do-
kumentationen för varje ärende ska ske på sådant sätt att 
varje enskilt ärende så enkelt som möjligt går att spåra. 
Det ska vara möjligt att koppla ärendet till Barnahusets 
verksamhet, se vilka initiala insatser barnet och dess fa-
milj har erbjudits och vilka de har genomgått, liksom att 
följa upp vilka fortsatta åtgärder som har genomförts. 

Utredarens motivering 
Under våra studiebesök har vi vid några tillfällen fått 
svävande svar på frågor om dokumentation och hur 
begäran om allmänna handlingar hanteras. Rätten för 
vem som helst att begära ut allmänna handlingar från 
myndigheter är grundlagsreglerad och Justitieombuds-
mannen har i ett antal avgöranden riktat kritik mot att 
myndigheter inte har prövat en begäran om allmän 
handling skyndsamt och/eller i enlighet med lagstift-
ningens krav. 

Samordnad uppföljning 
och utvärdering

Utredarens förslag

Styrgruppen ska aktivt följa upp och ut-
värdera verksamheten vid Barnahusen. 
Det ska finnas enhetliga uppföljnings- och 
utvärderingsindikatorer. 

Socialförvaltningen i Stockholms stad an-
svarar ytterst för utvecklingsfrågor avse-
ende tekniskt stöd för statistikuppföljning. 
Respektive huvudman ska utan kostnad 
ställa den tekniska kompetens till förfogan-
de som förvaltningen behöver för ändamå-
let. 
  

Nationella riktlinjerna (punkt 4.13 och 5.13) 
Ledningen för Barnahus ska kontinuerligt fråga 
efter uppföljning och utvärdering av verksamheten 
i Barnahus. Detta ska regleras i samverkansavtal/
överenskommelser. Uppföljning och utvärdering 
ska vara gemensam. Uppföljning och utvärdering 
bör efterfrågas kontinuerligt av ledningen, ingå i de 
överenskommelser om samverkan som görs och vara 
gemensamma för den samverkande verksamheten. 
Uppföljning och utvärdering förutsätter att samverkan 
systematiskt dokumenteras.
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Utredarens motivering 
Frågorna avseende samordnad uppföljning och utvärde-
ring är egentligen två: 
1) Vad ska mätas?  
2) På vilket sätt ska det göras? 

När det gäller frågan om vad som ska mätas ska nedan-
stående indikatorer ses som en lägsta godtagbara nivå 
för resultatredovisning avseende produktionsperspek-
tivet. I all statistisk redovisning finns det emellertid en 
fara med att vi mäter det som är enkelt att mäta, det vill 
säga framförallt kvantitet och tappar bort den viktiga 
kvalitetsaspekten. Därför bör redovisningen av den kon-
tinuerliga uppföljningen ge utrymme för kommentarer 
runt just kvaliteten. 

Det finns en mängd faktorer som är avgörande för att få 
en väl fungerande Barnahusverksamhet. Lite förenklat 
uttryckt kan man påstå att en långsiktigt hållbar fram-
gång bygger på fyra perspektiv där alla utgör viktiga 
hörnstenar för att uppnå den goda verksamhet vi strävar 
efter: Brottsofferperspektivet och barnets bästa, perso-
nal-, ekonomi- samt produktionsperspektivet.  

Det är lämpligt att i vart fall kontinuerligt följa verk-
samheten utifrån de ovan angivna hörnstenarna. 

Brottsofferperspektivet är själva utgångspunkten för 
Barnahusverksamheten varför den knappast lämpar sig 
för en statistisk uppföljning.

Personalperspektivet är inte bara en fråga om numerär 
utan också något som lämpligen bör kunna hanteras 
efter de kriterier som ligger bakom Nöjd medarbetarin-
dex. Det är respektive huvudman som har det i lag reg-
lerade arbetsmiljöansvaret som också följer personal-
perspektivet. Respektive platsansvarig har dessutom ett 
ansvar att i god tid uppmärksamma brister som inverkar 
negativt på den goda arbetsplatsen. 

Ekonomi är en hörnsten som kontinuerligt måste följas 
och balanseras i förhållande till den budget som avde-
lats. 

Produktionsperspektivet kan lämpligen brytas ner i ett 

Indikatorer Ansvar
1 Antal samrådsmöten Platsansvarig 

Barnahus
2 Antal samrådsmöten som har 

lett till vidare åtgärder
Platsansvarig
Barnahus

3 Antal inkomna ärenden till 
polisen de senaste 12 mån.

Polisen

4 Antal öppna ärenden hos 
polisen

Polisen

5 Andel ärenden äldre än 3 
månader

Polisen

6 Andel ärenden där läkarun-
dersökning genomförts

Platsansvarig 
Barnahus

7 Genomströmningstid från an-
mälan till beslut i åtalsfrågan

Åklagarna

8 Andel som lett till lagföring Åklagarna
9 Personalsituationen visavi 

överenskommelse/avtal
Platsansvarig 
Barnahus

Avseende frågan om på vilket sätt mätningen ska göras 
har Barnahusen traditionellt räknat statistik för hand. 
Vi anser att det är angeläget att det finns moderna 
möjligheter för uppföljning och utvärdering. Socialför-
valtningen i Stockholms stad bör därför ges ett särskilt 
ansvar för utvecklingsfrågor avseende tekniskt stöd för 
statistikuppföljning. Respektive huvudman ska dock 
utan kostnad ställa den tekniska kompetens till förfo-
gande som förvaltningen behöver för ändamålet.  

antal framgångsindikatorer där varje Barnahus – i vart 
fall när det gäller några särskilt betydelsefulla indikato-
rer – inte bara bör utan också ska redovisa på ett likartat 
sätt.

Uppföljning bör ske vid behov, dock minst varje tertial 
(per den 1 maj, 1 september samt 1 januari varje år). 
Uppföljningen måste vara enhetlig mellan alla Barna-
husverksamheterna. 

Nedan följer nio indikatorer som bör ingå i den tertial-
visa uppföljningen;
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Ekonomi– och 
kostnadsfördelning

Utredarens förslag

Fördelningen av lokal- och andra drifts-
kostnader för samverkan ska som huvud-
regel fördelas på polismyndigheten (25%), 
landstinget (25%) och kommunerna (50%) 
enligt den modell som används i Uppsala 
och Gävle.

Landstinget ansvarar för kostnader för un-
dersökningsrum. 

Polismyndigheten ansvarar för teknisk ut-
rustning för inspelning av förhör och med-
hörning. 

Socialtjänsten ansvarar för kostnader för  
inredning och anpassning av lokalerna till 
en barn- och ungdomsvänlig miljö.  

Socialförvaltningen ska samordna betal-
ningsansvaret för Barnahusens kostnader 
och fakturera respektive huvudman för 
kostnader som enligt avtalet ska betalas av 
denna.

Socialförvaltningen i Stockholms stad ska 
senast i mars varje år föreslå styrgruppen 
en budget för kommande verksamhetsår. 
Utgångspunkten ska vara att styrgruppen 
senast i september varje år ska anta en 
preliminär budget för nästkommande år. 

Nationella riktlinjerna (punkt 5.5) 
Avtal om fördelning av kostnader för samverkan i Bar-
nahus ska upprättas. 

Utredarens motivering 
Enligt våra direktiv ska fördelningen av kostnader 
för driften av Barnahusverksamheten som grundregel 
fördelas lika mellan samverkanspartners med följande 
undantag: 1. Socialtjänsten ska ansvara för att bemanna 
funktionen för övergripande samordning av Barnahus-
verksamheten och för annan samordnande personal.    

2. Polismyndigheten ska ansvara för att lokalerna är 
ändamålsenliga för att bedriva förundersökning i och 
säkra bevisning om brott. Polisen ska samråda i dessa 
frågor med andra samverkanspartners. 3. Hälso- och 
sjukvården ansvarar för att – i förekommande fall – 
lokaler är ändamålsenligt utformade för att kunna utföra 
läkarundersökningar i enlighet med patient- och rättssä-
kerhetskrav när så krävs.   

Vi har kunnat konstatera att kostnadsfördelningen för 
de nuvarande lokalerna inte fördelas lika mellan huvud-
männen. Lokalerna på Kungsholms torg finansieras helt 
av socialtjänsten. Polisen betalar fullständigt kostna-
derna för lokalerna på Telefonplan och i Västerort. 
Åklagarmyndigheten och landstinget betalar ingenting 
för närvarande. 

Vi uppfattar direktiven inte som önskemål om en strikt 
likafördelning på huvudtalet mellan parterna, utan en 
modell som uppfattas som rättvis och långsiktigt håll-
bar. Det är en fördel om modellen är enkel att tillämpa. 

Vår modell för kostnadsfördelning har prövats under 
några år i Uppsala och Gävle och de vi talat med där 
säger att modellen upplevs som rättvis och klargörande. 
Enligt vår modell ska kostnader för lokaler och drift i 
budgeten fördelas enligt följande grundläggande princi-
per.  

Polismyndigheten   25 procent
Landstinget  25 procent
Kommunerna   50 procent 

Fördelning mellan kommunerna i budgeten sker därefter 
i proportion till antalet invånare per den 31 december 
närmast föregående år enligt officiell folkbokförings-
statistik. I denna fråga har vi övervägt att låta andelen 
barn av befolkningen vara styrande. Vi har ändå fastnat 
för att använda totala antalet invånare, eftersom denna 
modell fungerar väl i Uppsala och Gävle. 

Kostnader för samordnares lön m.m. belastar respektive 
myndighet, kommun och polismyndighet, och ingår inte 
i den procentuella fördelningen. Partsspecifik utrustning 
finansieras i övrigt självständigt av varje berörd part.
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Utredarens förslag

 Styrgruppen antar en genomförande-
plan. 

 En genomförandegrupp utses av styr-
gruppen.

 Gruppen ska rapportera direkt till styr-
gruppens ordförande.

 Remissrunda som riktar sig till en bred 
krets av intressenter. 

Genomförande

Nationella riktlinjerna -

Utredarens motivering 
Det är viktigt att genomförandearbetet präglas av 
konsekvens, uthållighet och ambition. Arbetet innehål-
ler dels förhandlingsarbete för undertecknande av den 

politiska ambitionsförklaringen och dels genomförande 
av de förslag i denna rapport som styrgruppen ställer sig 
bakom. Vidare består arbetet i att få till stånd hängavtal 
med övriga kommuner i Stockholms län för att på sikt 
hela Stockholms län ska ha en samordnad Barnahus-
verksamhet som utgår från tre verksamhetsområden 
och som uppfyller de nationella kriterierna. Förslagen 
i den här rapporten berör direkt och indirekt ett stort 
antal personer som idag är verksamma i barncentrum 
eller motsvarande verksamheter i Stockholms län. Det 
är av största vikt att genomförandearbetet präglas av 
förankring och dialog. Eftersom Barnahuspersonal över 
hela länet träffas regelbundet är det angeläget med tidig 
information om visionen med en länstäckande verksam-
het. Styrgruppens ordförande är övergripande ansva-
rig för arbetet och vi kan se följande huvuddrag i ett 
genomförande. 

Tidpunkt Aktivitet Ansvarig
2010
Maj Redovisning till styrgruppen
Maj Remissförfarande inleds Beslut i styrgrupp
Augusti - september Informationsträff med alla Barncentrum eller motsvaran-

de i Stockholms län för dialog
Oktober Slutdatum för remissvar Styrgruppen
Oktober Inarbeta synpunkter
Oktober - november Beslut i styrgruppen

– rapporten godkänns
– bemanna Barnahusen Mellersta och Södra
– konstituera referensgrupperna Mellersta och Södra
– lokalfrågor Mellersta och Södra
Stegvis, kostnadseffektiv avveckling av lokaler till 
förmån för nya och omställningsarbete

Styrgruppen

November Avtal undertecknas mellan nuvarande huvudmän inkl. 
Lidingö, Solna, Sundbyberg och Ekerö

Styrgruppen

November Styrgruppen rekonstrueras i enlighet med förslag i 
rapporten

Styrgruppens ordf.

November - december Politisk ambitionsförklaring antas av politisk/administrativ 
ledning för huvudmännen

Styrgruppens ordf.

December Genomförandeprojekt startas för genomförande av för-
slag i rapporten, direktiv beslutas 

Styrgruppens ordf./
Styrgruppen 
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2011
Januari Genomförandeprojektet redovisas till styrgruppen Projektansvarig
Januari - april Förankringsarbete med anslutning av övriga kommuner i 

Stockholms län i enlighet med ambitionsförklaringen
Styrgruppens ordf.

Hösten Undertecknande av hängavtal för respektive kommun Styrgruppens ordf.
Beroende på tidpunkt 
för respektive kom-
muns anslutning

Norra Barnahusverksamheten etableras Styrgruppen

2012 Barnahus Norra, Mellersta, Södra i full drift
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BILAGA 1

STYRGRUPPEN FÖR BARNCENTRUM I STOCKHOLM:

UTREDNINGSUPPDRAG FÖR ATT UTVECKLA BARNAHUS
I STOCKHOLM (City, Västerort och Söderort)

I ENLIGHET MED 2009 ÅRS GEMENSAMMA NATIONELLA
RIKTLINJER
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UTREDNINGSDIREKTIV

1. INLEDNING

I en delredovisning till regeringen den 22 september 2009 presenterade
Rikspolisstyrelsen i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och
Socialstyrelsen gemensamma nationella riktlinjer för samverkan i s.k. barnahus (POA-
428-6530/08).

Text hämtad från de myndighetsgemensamma nationella riktlinjerna p 5:

Barncentrum Stockholms styrgrupp består idag av drygt 10 representanter från:
• Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad
• Polismyndigheten i Stockholms län
• Åklagarkammaren i City
• BUP (Barn och ungdomspsykiatrin)-divisionen SLL
• Rättmedicinska avdelningen
• Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
• Lidingö stad
• Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

Ordförande är Rita Kahn, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms
stad

2. UPPDRAGET
Styrgruppen för Barncentrum Stockholm ger genom detta dokument direktiv till en
utredning att omsätta de gemensamma nationella riktlinjerna och anpassa dem till
förhållandena i Stockholm (City, Västerort och Söderort).  

Utredaren ska ta fram goda exempel på Barnahusverksamhet från övriga delar av Sverige
och överväga om det finns arbetssätt som kan passa verksamheten i Stockholm.
Utredaren ska informera sig om hur verksamheten i Stockholm bedrivs idag.
Genom intervjuer ska utredaren informera sig om erfarenheter, viljeinriktningar och
ambitioner som respektive myndighets representant i styrgruppen besitter.

3. MÅL
• Principen om vad som är bäst för barnet ska alltid vara styrande för utredarens

uppdrag.

• En annan grundläggande princip för uppdraget kring barnahusverksamheten ska vara
att ge barn som utsatts för brott bästa möjliga medicinska, psykologiska och sociala
hjälp samt skapa förutsättningar för kvalitativa förhör, utredningar och
konsultationer.

”Arbetet i barnahus ska – för att verksamheten ska få kallas barnahus – följa de
nationella riktlinjerna för samverkan kring barn som misstänks vara utsatta för
brott. Kriterierna utifrån riktlinjerna är med andra ord ska-krav.”
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• Uppdraget ska ha som mål att det geografiska upptagningsområde som omfattar
Stockholms stad, Lidingö stad (City och Söderorts polismästardistrikt) samt Solna,
Sundbyberg och Ekerö kommuner (Västerorts polismästardistrikt) etablerar en väl
fungerande barnahusverksamhet i linje med de gemensamma nationella riktlinjerna.

• Utredningen ska långsiktigt skapa förutsättningar för att säkerställa att barn som har
varit utsatta för brott eller som bevittnat brott får tillgång till bästa tänkbara
rättstrygghet i samband med förhör och utredningar, ett gott bemötande, stöd och de
omgående kris- och behandlingsinsatser som behövs, oavsett var i
upptagningsområdet barnet bor.

• Förslagen ska skapa förutsättningar för en god och långsiktigt stabil styrning, struktur
och samsyn gällande Barnahusverksamheten.

• Utredaren ska lämna konkreta förslag på förändringar som gäller styrgruppens
mandat, sammansättning och arbetsformer för en effektivare styrning och ledning av
verksamheten så att de övergripande målen nås.

• Utredaren ska särskilt uppmärksamma behovet av styrning på alla ledningsnivåer
(administrativa och politiska nivåer likväl som på arbetsgruppsnivå) inkl. behovet av
politiska viljeförklaringar och åtaganden.

• Utredaren ska presentera utkast till samverkansavtal som övergripande reglerar:

a) upptagningsområde och antalet Barnahus i relation till geografiska förhållanden
b) målgrupp – vilka barn som omfattas av Barnahusets verksamhet. Avgränsningar

bör, avseende verksamhetens innehåll, göras i förhållande till barnens ålder (inom
spannet 0-18 år, t.ex. avseende spädbarn, tonåringar i ålder 15-18 år etc.) samt
avseende brott riktade direkt mot barn och/eller bevittning av våld etc.

c) ekonomi- och kostnadsfördelning
d) rutiner för anmälan
e) ansvar för operativt samråd i individuella ärenden
f) yrkesroller
g) krisbemötande och krisstöd
h) medicinsk undersökning
i) dokumentation
j) kompetens- och metodutveckling
k) samordnad uppföljning och utvärdering
l) samverkanspartners överenskommelser i övrigt

Utredaren ska därutöver förutse behovet av att kunna reglera samverkan även på andra
nivåer.

4. FÖRUTSÄTTNINGAR
Följande förutsättningar ska gälla för utredarens uppdrag:

• De gemensamma nationella riktlinjerna ska följas så långt som möjligt och i
medvetenhet om att medverkande samverkanspartners genom sina huvudmän har
ställt sig bakom samtliga kriterier i riktlinjerna.
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• Socialtjänsten ska ansvara för att det alltid finns en funktion som ansvarar för
övergripande samordning av verksamheten och personal som initierar koordinering
och planering av de olika aktörernas initiala åtgärder i operativa samråd i
individärenden.

• Fördelning av kostnader för driften av Barnahusverksamheten ska som grundregel
fördelas lika mellan samverkanspartners med följande undantag:

– Socialtjänsten ska ansvara för att bemanna funktion för övergripande samordning
av Barnahusverksamheten och för annan samordnande personal

– Polismyndigheten ska ansvara för att lokaler är ändamålsenliga för att bedriva
förundersökning och säkra bevisning om brott. Polisen ska samråda i dessa frågor
med andra samverkanspartners.

– Hälso- och sjukvården ansvarar för att – i förekommande fall – lokaler är
ändamålsenligt utformade för att kunna utföra läkarundersökningar i enlighet med
patient– och rättssäkerhetskrav när så krävs.

5. REDOVISNING
Styrgruppen är beställare av uppdraget.

Uppdraget ska slutredovisas till styrgruppens ordförande skriftligen senast den 15 april
2010. Utredaren ska under uppdragets gång ha en fortlöpande kontakt och dialog med
styrgruppens ordförande.

6. KOSTNADER
Utredningens kostnader utgörs till största delen av lönekostnader som betalas av
respektive arbetsgivare. Övriga kostnader beräknas uppgå till maximalt 10 000 kronor.

7. UTREDARE OCH STÖD
Som utredare och utredningsansvarig utses polismästare Mats Vangstad,
Polismyndigheten i Stockholms län. Juristen Lars Modig vid samma myndighet utses till
sekreterare.

Andra samverkanspartners ska ställa resurser till förfogande samt lämna den hjälp och
det stöd som behövs för att uppdraget ska kunna genomföras på bästa sätt.
./.































BILAGA 3

Utkast till ambitionsförklaring på politisk och
administrativ ledningsnivå

Myndigheterna som gemensamt driver Barnahus Stockholm uttrycker i detta dokument sin
ambition att utveckla verksamheten i Barnahus Stockholm vidare.

Målet med Barnahus är att alla barn som utsätts för våld och övergrepp, ofta i nära relationer,
inte ska behöva slussas runt till olika instanser – sjukvård, psykiatri, socialtjänst, polis och
åklagare. Ett Barnahus samlar all kompetens under ett och samma tak, utreder brottet och ger
barnet och dess familj bästa tänkbara skydd och stöd i samarbete med myndigheternas
ordinarie personal.

Barnahus Stockholm ska i framtiden
• i alla delar av Stockholms län uppfylla de kvalitetskrav som ställs nationellt för att kallas

Barnahus
• se till att utredning av brott mot barnet sker så skonsamt som möjligt för barnet och med

barnets bästa i främsta rummet
• ge barnet och dess familj skydd och stöd oavsett var barnet är bosatt i länet
• knytas till tre geografiska områden: Norra Barnahuset (Sollentuna), Mellersta Barnahuset

(Centrala Stockholm) och Södra Barnahuset (Huddinge). Det ska inte ha någon betydelse i
vilken del av länet barnet bor.

XX
Stockholms läns landsting

XX
Polismyndigheten i Stockholms län

XX
Åklagarmyndigheten

XX
Stockholms stad



BILAGA 4

För- och nackdelar med 1, 3, 4, 9 eller 14
Barnahus i Stockholms län
ALTERNATIV A: Ett (1) Barnahus i Stockholms län (San Diegomodellen)

Föreslagen placering: Geografisk närhet till Astrid Lindgrens barnsjukhus, City
åklagarkammare, Polishuset på Kungsholmen.

FÖRDELAR: (+)
Goda internationella erfarenheter från USA där olika poliskårer och myndigheter samarbetar
väl.

Risken är minimal för att barnet hamnar mellan olika myndigheter utan det finns goda
förutsättningar för väl fungerande samverkan på ett ställe.

Relativt lätt för barnet med medföljare att ta sig dit. Bra kommunikationer med
innerstadsbussar (linje 3) och på sikt tvärbanan för innerstadsboende samt lätt att nå med bil
från E4.

Optimala förutsättningar för att utveckla ett stabilt och hållbart Barnahus som inte är sårbart
vid frånvaro. Budgetmässigt skulle detta Barnahus kunna bemannas med 6 socialsekreterare
+ 3 poliser.

Goda möjligheter att attrahera och behålla kompetent personal samt att skapa en attraktiv
arbetsplats

Möjliggör goda kontakter med forskning och vetenskaplig kompetens på Atsrid Lindgrens
barnsjukhus/Karolinska sjukhuset.

Barnläkarkompetensen väl tillgodosedd i framtiden genom att barnskyddsteam utgår
härifrån.

Möjlighet att använda sig av central Barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens.

Det kan finnas liknande symbolvärde som för Akutmottagningen för våldtagna kvinnor vid
Södersjukhuset. En tydlig ingång för denna typ av ärenden som är känt i allmänhetens ögon
och för alla myndighetsanställda. Ledorden är integritet och ett professionellt bemötande och
vård samt stöd att orka med rättsprocessen.

Styrning och ledning, uppföljning och utvärdering underlättas genom att det bara finns en
platsansvarig.

Kostnadseffektivt, rationell hantering och stordriftsfördelar med inköp, lokalhyror, städning
etcetera.
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NACKDELAR: (–)
Kommunikationer: Lång resväg för barn och medföljare som kommer från andra delar av
länet än centrala Stockholm. Ingen tunnelbanestation i närheten.

Risk för att åklagare inte kan medverka på samråd, vilket är en absolut framgångsfaktor för
ett väl fungerande Barnahus. Långa resvägar för andra åklagare än Citykammarens
personal. Åklagaren är en nyckelperson som förundersökningsledare. Åklagare har en
ansträngd arbetssituation och växlar vanligen mellan att arbeta på kontoret och i domstol.

Lång resväg för andra myndighetsrepresentanter. Lång resväg innebär förlorad tid för
handläggning av andra ärenden, vilket går ut över barnets bästa i andra ärenden.

Ärendemängden kan beräknas till cirka 1 200 ärenden per år. Det är ett stort antal ärenden
för en organisatorisk enhet att hantera och det finns risk för att det personliga
omhändertagandet och bemötandet stagnerar.

Går miste om effekten av kvalitetshöjande jämförelser med andra Barnahus,

Risk för bristande samordning med andra ärenden, till exempel andra brott som samma
gärningsman utreds lokalt för av polis eller annan social utredning i en stadsdelsförvaltning.

Överhuvudtaget risk att den lokala förankringen försvinner i ”kransområden”. Viktig roll för
Barnahuset att stötta och skapa förutsättningar för den lokala socialsekreterarens
behandlingsarbete/polisens lokal utredningsarbete.

Idag finns det nio (9) Barnahus eller motsvarande. Att bestämma sig för ett (1) hus är en
radikal förändring jämfört med idag.

Skulle kunna ha en negativ effekt på väl fungerande samverkan i barnärenden som sker vid
Barncentrum City.

Landstingets beslut är dimensionerat för att tjäna tre (3) Barnahus på olika orter i
Stockholmsområdet, även om barnskyddsteamet skulle utgå från Karolinska sjukhuset.

ALTERNATIV B: Tre (3) Barnahus i Stockholms län

Föreslagen placering:

Norra Barnahuset
Sollentuna. Nära rättscentrum.

Mellersta Barnahuset
Geografisk närhet till Astrid Lindgrens barnsjukhus, City åklagarkammare, Polishuset på
Kungsholmen.

Södra Barnahuset
Flemingsberg

FÖRDELAR: (+)
Kommunikationer: Goda, eftersom samtliga platser har väl utvecklad kollektivtrafik och
vägtrafik. Dock saknas tunnelbana till Mellersta Barnahuset.
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Goda förutsättningar för åklagare att medverka vid samråd, eftersom Barnahusen är
placerade helt nära majoriteten av åklagarkammarnas kontor (gäller Norrorts, Söderorts och
Södertörns åklagarkammare).

Fördel att köer kan undvikas i rusningstrafik.

Naturliga geografiska gränser (Norra, Mellersta, Södra) som redan idag i stor utsträckning
styr myndighetssamverkan i andra avseenden.

Kortare resvägar för myndighetsrepresentanter, särskilda företrädare m.m. än med
ALTERNATIV A.

Beräknad ärendemängd (400/år) får anses realistisk.

Barnläkarkompetensen väl tillgodosedd i framtiden. Väl förenligt  med landstingets beslut.

Möjlighet att använda sig av central Barn– och ungdomspsykiatrisk kompetens.

Optimala förutsättningar för att utveckla ett stabilt och hållbart Barnahus som inte är sårbart
vid frånvaro. Budgetmässigt skulle detta Barnahus kunna bemannas med 2 socialsekreterare
+ 1 polis per Barnahus.

Goda möjligheter att attrahera och behålla kompetent personal samt att skapa en attraktiv
arbetsplats.

Skapar förutsättningar för flexibilitet.

Möjliggör goda kontakter med forskning och vetenskaplig kompetens på Karolinska
sjukhuset. Dock nödvändigt att betona att Mellersta Barnahuset har ett särskilt
metodutvecklingsansvar och att Barnahusen inte agerar helt självständiga i förhållande till
varandra. Allt i syfte att skapa förutsättningar för en enhetlig och rättssäker hantering.

Realistisk storlek vid en nationell jämförelse med övriga landet (Sundsvall, Gävle, Malmö,
Västerås etcetera).

NACKDELAR: (-)
Myndighetsrepresentanters resor:

För åklagare vid Citykammaren kommer avståndet beräknas avståndet vara något längre än
avståndet till Barncentrums lokaler på Kungsholms torg idag. Polisiära utredare får resa
något längre. Söderorts– och Södertäljepolisen till Flemingsberg och Täbypolisen till
Sollentuna.

För åklagare vid City åklagarkammare tar en kollektiv resa Kungsbron 21 till Mellersta
Barnahuset som kan tänkas placeras som längst bort vid Karolinska sjukhuset (KS) 17-20
minuter beroende på färdväg. Sträckan är 3,6 km och beräknas ta 6 minuter att köra med bil.

Cirka 20 minuter beräknas för en kollektivresa för polis/åklagare från Sundbybergsvägen i
Solna till KS. Polisen i Söderorts polismästardistrikt kan sannolikt begagna bil. Avståndet från
polishuset i Söderort till Flemingsberg är 9 km, vilket beräknas ta 14 minuter i anspråk att
köra.

Restiderna är hämtade från www.google.com och www.sl.se
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Tillgängliga parkeringsplatser och fasta samrådsdagar är framgångsfaktorer för smidig
transport för åklagare och polis till Barnahus.

Fasta veckodagar för samråd/förhör samt särskilt reserverade parkeringsplatser kan
underlätta förändringen för åklagare/polis.

Ökade personalkostnader genom att det krävs tre platsansvariga i stället för en, dvs. kan
beräknas kosta mer att ha fler resurser för arbetsledning än i ALTERNATIV A.

Barnskyddsteam får resa från Astrid Lindgrens barnsjukhus/Karolinska sjukhuset. Detta har
dock landstinget beaktat i sitt beslut.

Risk för brister i enhetlighet, genom att varje Barnahus utvecklas för sig.

ALTERNATIV C: Fyra (4) Barnahus i Stockholms län

Föreslagen placering:

Norra Barnahuset
Sollentuna. Nära Sollentuna sjukhus och rättscentrum.

Barnahuset i City
Geografisk närhet till Astrid Lindgrens barnsjukhus, City åklagarkammare, Polishuset på
Kungsholmen.

Barnahuset i Västerort
Befintliga lokaler i anslutning till åklagare och polis i Västerort.

Södra Barnahuset
Flemingsberg

FÖRDELAR (+)
Optimal placering för åklagares möjlighet att närvara vid samråd. Överensstämmer helt med
åklagarkamrarnas kontor.

Polisen i Västerort behöver inte resa i samband med samråd/förhör.

Befintliga lokaler kan användas (Kungsholms torg och Västerort).

NACKDELAR (-)
Bedöms som svårt att använda sig av den centrala Barn– och ungdomspsykiatrisk
kompetensen, utan får hänvisas till lokala BUP.

Landstingets barnskyddsteam svarar mot tre Barnahus, inte fler.

Lokalerna i Västerort är visserligen barnanpassade, men ligger i anslutning till polishuset.
Helt fristående lokaler hade varit att föredra.

Särskilt för barn som till exempel kommer till Västerort från Ekerö och Sundbyberg:
Lokalerna ligger inte vid någon knutpunkt för kollektivtrafiken. Cirka 10-15 minuters
promenad från Solna Centrum.

Högre lokalkostnader och kostnader för drift jämfört med ALTERNATIV A-B.
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Högre kostnader för personal vid bemanning med 2 socialsekreterare + 1 polis, dvs. för fyra
Barnahus blir totala summan 8 socialsekreterare + 4 poliser. Ärendemängden kommer
sannolikt inte vara optimalt stor för en effektiv användning av socialsekreterare och poliser ur
ett verksamhetsnytteperspektiv jämfört med annan myndighetsverksamhet hos
huvudmännen.

Bedöms vara oproportionerligt nära geografiskt avstånd mellan de två föreslagna
Barnahusen i Mellersta Barnahusverksamheten.

ALTERNATIV D-E: Nio (9) eller fjorton (14) Barnahus i Stockholms län

Föreslagen placering:
Enligt nuvarande geografiska placering av Barncentrum eller motsvarande
myndighetssamverkan.

Ett Barnahus i varje polismästardistrikt, förutom Södertörn som har två.

City polismästardistrikt
Söderorts polismästardistrikt
Västerorts polismästardistrikt
Roslagens polismästardistrikt
Norrorts polismästardistrikt
Nacka polismästardistrikt
Södertörns polismästardistrikt
Södertälje polismästardistrikt

FÖRDELAR (+)
Nära för barnet och medföljare att ta sig till lokalen.

Behövs inga förändringar jämfört med nuläget.

Nio Barnahus passar väl för polisens utredare.

Fjorton Barnahus passar väl för barn– och ungdomspsykiatrins organisation om inte BUP
centralt hanterar ärendena.

NACKDELAR (–)
Inte optimalt för att tillgodose behovet av åklagare på samråd/förhör.

Barnläkarkompetens kommer att vara sporadisk och upplevas som otillräcklig.

Landstingets barnskyddsteam svarar mot tre Barnahus, inte fler.
Svarar således inte mot landstingets beslut.

Bedöms som svårt att använda sig av central Barn– och ungdomspsykiatrisk kompetens,
utan får hänvisas till lokala BUP.

Kan vara känsligare för ett barn som bor och är känd på en mindre ort att besöka en lokal
som är känd för att ta emot brottsutsatta barn. Till exempel kan det vara känsligt för ett barn
som bor i Nacka att besöka ett Barnahus Nacka och på väg dit riskera bli igenkänd av
kamrater eller släktingar jämfört med att besöka en mer anonym miljö i centrala Stockholm.
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BILAGA 5

Tilläggsavtal till samverkansavtal om Barnahusverksamhet i
Stockholms län (hängavtal)

§ 1

Genom undertecknandet av detta dokument ingår nedanstående kommun avtal om
samverkan avseende Barnahusverksamhet i Stockholms län.

§ 2

Detta avtal innebär att nedanstående kommun i alla avseenden får de rättigheter och
har de skyldigheter och åtaganden som gäller för andra kommuner som har
undertecknat huvudavtalet betecknat Samverkansavtal om Barnahusverksamhet i
Stockholms län.

Stockholm den

Socialtjänstförvaltningen Socialchef
Stockholms stad Anslutande kommun



BILAGA 6
Barnahus – ett försök till organisationsöversikt  m.m. (nuläge)

Hela Stockholms län ca 1200 ärenden per år

Landstinget Åklagar- Polismästar- Kommun Barnförhörs-
BUP-Barnmedicin kammare distrikt stadsdelsnämnd lokal
team
1/14 5 8 39 9

Norra länsdelen ca 250 ärenden per år

Landstingsresurs Åklagar- Polismästar- Kommun Barnförhörs-
BUP-Barnmedicin kammare distrikt stadsdelsnämnd lokal
1/lokal BUP 1 2 11 2

Karolinska/ Norrort Norrort Sollentuna Sollentuna
Astrid Lindgren 130 Upplands Väsby

Märsta
Järfälla
Sigtuna

Roslagen Norrtälje Täby
100 Täby

Danderyd
Österåker
Vaxholm
Vallentuna



Centrala länsdelen ca 400 ärenden per år

Sjukhus Åklagar- Polismästar- Kommun Barnförhörs-
BUP-Barnmedicin kammare distrikt stadsdelsnämnd lokal
1/lokal BUP 2 3 15 3

Karolinska Västerort Västerort Solna Solna
Astrid Lindgren 190 Sundbyberg

Ekerö
Bromma
Hässelby-Vällingby
Rinkeby-Kista
Spånga-Tensta

City City Kungsholmen City
110 Norrmalm

Södermalm
Östermalm
Lidingö

Nacka Nacka Nacka
90 Värmdö

Tyresö



Södra länsdelen ca 500 ärenden per år

Landstinget Åklagar- Polismästar - Kommun Barnförhörs-
BUP-Barnmedicin kammare distrikt stadsdelsnämnd lokal
team
1/lokal BUP 2 3 13 3

Karolinska/ Söderort Söderort Enskede-Årsta-Vantör Telefonplan
Astrid Lindgren (Kontor: Huddinge) 240 Farsta

Hägersten-Liljeholmen
Skarpnäck
Skärholmen
Älvsjö

Södertörn Södertörn Huddinge Huddinge
190 Botkyrka

Haninge Handen
Nynäshamn

Södertälje Södertälje Södertälje
80 Nykvarn

Salem



BILAGA 7

Offentlighet och sekretess
Sekretess och Barnahus
Frågor om vad som är hemliga handlingar och hemliga uppgifter dyker ofta upp som hinder
mot en effektiv samverkan mellan myndigheter i Barnahus. Med all rätt ska sägas, eftersom
lagstiftaren inte hade nära myndighetssamverkan i Barnahus för ögonen när reglerna skrevs.
I stället tänkte sig lagstiftaren att myndigheterna utväxlade skrivelser mellan sig och andra
myndigheter, där de noga övervägde vilka uppgifter som lämnades ut. I Barnahus är alla
myndigheterna samlade till korta och effektiva samråd och deltar i eller lyssnar på förhör
genom medhörning. Det är svårt eller helt omöjligt att förutse vilken information som kommer
upp. Samordnande polis och  socialtjänst kanske till och med delar kontorsrum och får -
medvetet eller omedvetet - del av uppgifter som kan vara sekretessbelagda hos den ena
eller andra myndigheten när telefonen ringer.

För att inte situationen ska bli omöjlig är det av avgörande betydelse att alla myndigheter
kan samverka effektivt och ändå med integritet och professionalitet ansvara för att de bara
delar med sig av information i den utsträckning som de kan enligt lag. Det är särskilt viktigt
att dokumentera vilka uppgifter som har lämnats ut och av vem. Dokumentationen bör ske
genom att den myndighet som tar emot uppgiften gör en tjänsteanteckning eller att det på
annat sätt skriftligt framgår vilka uppgifter som har lämnats ut och vem det är som har lämnat
ut dem.

Det är också viktigt att vara tydlig med vem som anses förvara en handling och att
samråda mellan myndigheter om uppgifter som kan vara känsliga för en myndighet kan tas
in i en annan myndighets handling. Några exempel från verkligheten: En socialsekreterare
sitter i medhörningsrummet och antecknar vad som sägs under polisförhöret med barnet.
Om socialsekreteraren för in en uppgift som sägs under förhöret i sina socialtjänsthandlingar
kan vem som helst begära hos socialtjänsten att få ut uppgiften. Socialtjänsten får då pröva
frågan om sekretess utifrån den så kallade förundersökningssekretessen, som normalt polis
och åklagare hanterar. Om en uppgift i Barnahus endast kan lämnas mellan hälso – och
sjukvården och socialtjänsten (men inte till polisen) är det nödvändigt att finna former för
detta. En lösning kan vara att komma överens om att diskutera frågan direkt efter mötet
separat och avskilt från andra.

Tre situationer har belysts i rapporten Barnahus – försöksverksamhet med samverkan under
gemensamt tak vid misstanke om brott mot barn (Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen,
Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket, 2008). Osäkerhet om sekretessen har, enligt
rapporten, framför allt uppstått i följande situationer:
a) vid samråd
b) vid medhörning i samband med förhör
c) gällande frågan om när vårdnadshavare ska underrättas i samband med att utredningar
sker parallellt hos socialnämnden och polisen
För denna redovisning hänvisas till rapporten (sidan 73 och framåt).

För fördjupning i sekretessfrågor som gäller samtliga myndigheter som samverkar i
Barnahus och samspelet dem emellan kan rekommenderas:
• Holstad, Sigvard, Sekretess i allmän verksamhet – Vägledning till reglerna i grundlag och

i den nya offentlighets- och sekretesslagen, 4 uppl., Norstedts juridik, 2009.
• Hed, Irja, Handbok om offentlighets– och sekretesslagstiftningen, 16 uppl., Jure förlag,

2009.



Vilka handlingar och uppgifter i handlingarna är hemliga hos myndigheterna?
Hemliga uppgifter finns hos alla myndigheter som samverkar i ett Barnahus. Om
handlingarna är hemliga avgörs vanligen i två olika situationer: a) När en privatperson eller
en annan myndighet begär att få ta del av en allmän handling eller uppgift ur en allmän
handling b) När en anställd pratar eller skriver till med en privatperson eller annan
myndighet. Det är alltså inte på förhand bestämt att en handling är hemlig eller inte: Det
måste prövas i varje fall och i varje särskild situation som frågan kommer upp. Om en
myndighet – även under samverkan i Barnahus – vägrar att lämna ut en allmän handling kan
det beslutet överklagas till kammarrätt.

Offentliganställda har en tystnadsplikt för hemliga uppgifter. Uppgifterna är oftast hemliga för
att skydda inblandade privatpersoners privatliv och integritet. Att uppgifter om
missförhållanden i familjen sprids som kan leda till rykten bland släkt och vänner är ett
exempel på uppgifter som kan skyddas av sekretess. Att personen har varit misstänkt för
brott kan också vara hemliga uppgifter. Ibland är det myndighetens egen verksamhet som
skyddas. Till exempel kan polisen sekretessbelägga information för att skydda sina
spaningsmetoder eller för att kunna konfrontera vittnens olika uppgifter med varandra i en
brottsutredning.

Offentlighetsprincipen – en grundlagsskyddad rättighet
I Sverige finns sedan 1700-talet en unik rätt till insyn i all offentlig verksamhet.
Att allmänheten har insyn i den offentliga förvaltningen och att journalister kan publicera
information om hur myndigheter och andra bedriver sin verksamhet är grundvalar i det
svenska samhället. Syftet är att öka effektiviteten och rättssäkerheten i myndigheternas
arbete och eliminera korruption och maktmissbruk.
Denna offentlighetsprincip framgår av grundlagarna. Principen innebär bland annat att vem
som helst kan gå och lyssna i riksdagens kammare när lagförslag debatteras och lagar
beslutas, att vem som helst kan sätta sig och lyssna som åhörare i tings– eller hovrätten och
har rätt att få ta del av allmänna och offentliga handlingar som finns hos en myndighet.

Offentligt anställda har en tystnadsplikt som motsvarar de uppgifter som inte får lämnas ut
som sekretessbelagda. Alla, även utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna
offentliga handlingar. Rätten är skyddad i Tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges
grundlagar. Rätten för vem som helst att läsa och ta del av myndigheternas dokument, CD-
skivor, register, mejl med mera kan aldrig avtalas bort. Den som begär att få ta del av
uppgifterna har, som grundregel, rätt att vara anonym.

Vad är en handling?
En handling kan vara skrift på ett papper, information i ett mejl, filmer och registeruppgifter i
ett datasystem. Egentligen kan informationen finnas i vilken form som helst.

Vad är en allmän handling?
Vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Först och främst
måste alltså handlingen vara en allmän handling. Vilka handlingar är allmänna handlingar?
Allmänna handlingar är handlingar som inkommit eller upprättats hos en myndighet.
Handlingar som anses inkomna har gjort det när den har anlänt till myndigheten eller kommit
behörig befattningshavare till handa. handlingar anses upprättade när de har a) expedierats
(sänts ut till någon utanför myndigheten) b) om den inte har expedierats – att det ärende som
den hör till har slutbehandlats c) annars när den har justerats av myndigheten eller
färdigställts på annat sätt. [2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen]. De handlingar som inte är
allmänna handlingar är promemorior, utkast, minnesanteckningar och interna arbetsmaterial
som inte tillför ett ärende sakuppgifter. En del handlingar blir allmänna först när ärendet de
tillhör har avslutats.



Är den allmänna handlingen offentlig?
Svaret på den frågan beror på om det finns någon bestämmelse i sekretesslagstiftningen
som hindrar att uppgiften lämnas ut till andra myndigheter eller enskilda antingen detta sker
skriftligt eller muntligt.

Ny sekretesslagstiftning från 2009
Den 30 juni 2009 infördes offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De bestämmelser
som gäller sekretessen myndigheter emellan har i allt väsentligt överförts oförändrade från
den tidigare gällande sekretesslagen (1980:100).

Sekretess gäller mellan myndigheter och även mellan självständiga verksamhetsgrenar
inom samma myndighet, se 8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Enligt 6 kap. 5 §
offentlighets- och sekretesslagen ska en myndighet, på en begäran av en annan myndighet,
lämna ut uppgifter som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det
skulle hindra arbetets behöriga gång.

En privatperson kan samtycka till att uppgifter får lämnas ut (12 kap. 3 § offentlighets-
och sekretesslagen). Sekretess hindrar aldrig att en uppgift lämnas till en annan myndighet
enligt vad som anges i lag eller förordning (10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen).
Ett exempel på detta är myndigheternas skyldighet att anmäla missförhållanden som gäller
barn enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. En vårdnadshavare har som huvudregel rätt till
sekretessbelagda uppgifter som gäller egna barn (12 kap. offentlighets- och sekretesslagen).
Undantag är om barnet kan antas lida betydande men om uppgiften röjs för
vårdnadshavaren (12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen).

Skada eller men
Sekretessen är vanligen antingen stark (kallas också för omvänt skaderekvisit) eller svag
(rakt skaderekvisit).
• Om sekretessen är stark ska myndigheterna ha som utgångspunkt att uppgifterna är

hemliga och inte kan lämnas ut. Det uttrycks i lagtexten med att ”sekretess gäller… om
det inte står klart att uppgifterna kan lämnas ut.”

• Om sekretessen är svag är uppgifterna normalt inte hemliga och kan lämnas ut. Det
uttrycks i lagtexten med att ”sekretess gäller om det kan antas” att en viss skada inträffar
om uppgifterna lämnas ut.

Meddelarfrihet
För ett fritt och demokratiskt samhälle är det viktigt att anställda kan kontakta journalister och
lämna uppgifter för publicering. Detta kallas meddelarfrihet. Om meddelarfrihet gäller för
annars hemliga uppgifter framgår i slutet av varje kapitel i offentlighets– och sekretesslagen.

Socialtjänstens sekretess
En utredning hos socialtjänsten bygger på frivillighet och samtycke. För socialtjänsten finns
sekretessbestämmelserna framförallt i kapitel 25. Sekretessen skyddar enskildas personliga
integritet. Stark sekretess gäller, det vill säga myndigheterna ska som utgångspunkt räkna
med att sekretess gäller för uppgifterna när de bedömer om uppgifterna kan lämnas ut.
Socialtjänsten har, jämfört med de andra myndigheterna, en särskilt stark sekretess.

Socialtjänsten kan lämna sekretessbelagda uppgifter
– till hälso– och sjukvården om det behövs för att en person under 18 år ska få nödvändig
vård, behandling eller annat stöd (25 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen). Enligt
förarbetena bör undantaget hanteras med urskillning och varsamhet och i första hand bör
den enskilde samtycka till att uppgifterna lämnas ut. Om uppgifterna lämnas ut bör han eller
hon informeras i efterhand om att uppgifterna har lämnats ut.
– till polisen i akuta situationer där socialtjänsten påträffar en person under 18 år under
förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa
eller utveckling (10 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen).



– till polis och/eller åklagare med uppgifter om brottsmisstankar.
a) om brottet har riktats mot en person under 18 år och det är fråga om brott enligt 3, 4 och
6 kap. brottsbalken eller lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
b) i fråga om andra brott med lägst ett års fängelse i straffskalan (fullbordat brott) och lägst
två års fängelse i straffskalan (försöksbrott). Specialbestämmelse finns om brottet inneburit
smittspridning.

Hälso- och sjukvårdens sekretess
För hälso– och sjukvården finns sekretessbestämmelserna framförallt i kapitel 26.
Sekretessen skyddar enskildas personliga integritet. Stark sekretess gäller, det vill säga
myndigheterna ska som utgångspunkt räkna med att sekretess gäller för uppgifterna när de
bedömer om uppgifterna kan lämnas ut.

Hälso- och sjukvården kan lämna sekretessbelagda uppgifter till socialtjänsten om det
behövs för att en person under 18 år ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd (26
kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen). Enligt förarbetena bör undantaget hanteras med
urskillning och varsamhet och i första hand bör den enskilde samtycka till att uppgifterna
lämnas ut. Om uppgifterna lämnas ut bör han eller hon informeras i efterhand om att
uppgifterna har lämnats ut.

Hälso- och sjukvården kan lämna sekretessbelagda uppgifter till polis och/eller åklagare:
Uppgift om att en person vistas på sjukhus eller motsvarande inrättning ska lämnas ut till
polis och/eller åklagare enligt 2 kap. 11 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso–
och sjukvårdens område. Uppgifter som behövs för en rättsmedicinsk undersökning ska
lämnas ut enligt samma bestämmelse.
Uppgifter om brottsmisstankar får alltid lämnas till polis och/eller åklagare
– om brottet har riktats mot en person under 18 år och det är fråga om brott enligt 3, 4 och 6
kap. brottsbalken eller lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
– i fråga om andra brott med lägst ett års fängelse i straffskalan (fullbordat brott) och lägst
två års fängelse i straffskalan (försöksbrott). Specialbestämmelse finns om brottet inneburit
smittspridning.

Polis och åklagares sekretess
För polis och åklagare skyddas dels utredningen om brottet och dels de uppgifter av
personlig karaktär som privatpersoner har lämnat i samband med utredningen.
Skyddet av utredningen om brottet regleras i 18 kap. offentlighets- och sekretesslagen.
Sekretessen är svag, vilket innebär att myndigheterna ska utgå från att uppgifterna är
offentliga och kan lämnas ut utan hinder av sekretess.

Skyddet av enskildas personliga och ekonomiska förhållanden finns framförallt i kapitel 35
offentlighets- och sekretesslagen. Stark sekretess gäller som huvudregel, det vill säga
myndigheterna ska som utgångspunkt räkna med att sekretess gäller för uppgifterna när de
bedömer om uppgifterna kan lämnas ut. Uppgifterna i en förundersökning blir normalt
offentliga om de lämnas till domstol i samband med åtal. Undantag kan vara i fråga om
sexualbrott bland annat (se 35 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen).

Regler som bryter sekretessen
De myndigheter som ingår i Barnahussamarbetet har alltså alla stark sekretess för att
skydda enskildas personliga förhållanden. Det kan dock finnas så kallade sekretessbrytande
regler. En sådan regel gäller framför en sekretessregel. Exempel är – generalklausulen i 10
kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen som ger ett visst utrymme för att lämna uppgifter
myndigheter. Enligt bestämmelsen får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet
om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse
som sekretessen ska skydda. Generalklausulen är dock uttryckligen inte tillämplig för
uppgiftslämnande från hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.



















BILAGA 10

Personer som har intervjuats eller som har beretts
tillfälle att lämna synpunkter under utredningen

(SB) = ledamot av styrgruppen för Barncentrum i Stockholm idag

Socialtjänsten
Stockholms stad
Ulf Kristersson, socialborgarråd, Stockholms stad
Johan Stuart, borgarrådssekreterare, Stockholms stad
Rita Kahn, chef, nuvarande styrgruppens ordförande (SB)
Christina Edlund Ahrnholm, enhetschef för Barncentrum Stockholm (SB)
Cecilia Uddenfeldt, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning (SB)
Marie Stensson, samordnare, Barncentrum Kungsholms torg
Gabriella Garafalo, samordnare, Barncentrum, Västerort

Övriga kommuner
Leif Söderholm, socialchef, Lidingö stad (SB)
Johan Sterndal, socialchef, Solna stad
Marianne Saur Hedlund, chef individ– och omsorgsförvaltningen, Sundbybergs stad
Johan Pehrsson, socialchef, Ekerö kommun

Åklagarmyndigheten
Elisabeth Brandt, City åklagarkammare, Stockholm (SB)
Zilla Hirsch, Västerorts åklagarkammare
Annika Bokefors, Uppsala åklagarkammare
Helene Gestrin, Linköpings åklagarkammare

Stockholms läns landsting
Hälso– och sjukvårdsnämndens förvaltning
Monika Lindell Olsson, enhetschef
Håkan Wramner
Camilla Grundström, handläggare, barn- och ungdomspsykiatri

BUP-divisionen
Olav Bengtsson, divisionschef (SB)

Astrid Lindgrens sjukhus/Karolinska sjukhuset
Professor Olof Flodmark, neuroradiologiska kliniken (SB)
Gabriel Otterman, barnläkare

Polisen
Rikspolisstyrelsen
Malin Källström, kommissarie, Polisavdelningen

Polismyndigheten i Stockholms län
Länspolismästarens kansli
Carin Götblad, länspolismästare
Lennart Enocsson, biträdande länspolismästare
Björn Nordin, polisöverintendent



City polismästardistrikt
Ulf Johansson, polismästare
Patrik Lillqvist, inspektör, chef för familjevåldsgrupp

Söderorts polismästardistrikt
Leif Jennekvist, polismästare (SB)
Christer Nilsson, biträdande polismästare
Manne Jönsson, kriminalchef
Kristina Eliasson, inspektör, familjevåldsroteln
Catrin Norman, inspektör, familjevåldsroteln

Västerorts polismästardistrikt
Michael Fetz, polismästare
Ann-Charlotte Pålsson, rotelchef, relationsvåldsroteln

Arbetstagarorganisationerna
OFR/P

Nätverket Barncentrum Stockholm
Ann-Christine Falk, socialsekreterare (samordnare Barncentrum nordost)
Katarina Nejder, socialsekreterare (samordnare Barncentrum Sollentuna)

Rädda Barnen
Åsa Landberg

Rättsmedicinalverket
Janet Gudmunds Burström

Barnahus Linköping
Christina Back, BUP (samordnare)

Barnahus Uppsala
Pia Byhlin, kommissarie, Polismyndigheten i Uppsala, samordnare Barnahus
Lasse Dahlén, socialsekreterare, samordnare Barnahus

Barnahus Gävle
Carina Söderström, socialsekreterare, samordnare Barnahus
Lotta Melin, utredare, Polismyndigheten i Gävleborg
Birgitta Sjöberg, Polismyndigheten i Gävleborg, samordnare Barnahus

Kommunförbundet i Stockholms län
Ulrika Wallin

Länsstyrelsen i Stockholms län
Maria Back, enhetschef
Ola Hägg, handläggare (hedershusfrågor)
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BILAGA 11

Vissa statistiska uppgifter
Med statistik kan man som bekant ibland visa en sanning som inte alltid är liktydig med den
faktiska sanningen, utan mer kommer att handla om antalsräkning som inte visar något om
utredningarnas kvalité. Inte heller kommer en sådan antalsräkning visa om verksamheten lett
till förbättrade psykosociala insatser. Inte desto mindre är det värdefullt att ha underlag för att
kontinuerligt kunna följa den ärendemängd som finns och som borde hanteras inom ramen för
Barnahusverksamheten.

I en samverkan med många parter finns en risk att var och en för sin egen statistik och därmed
drar slutsatser som övriga samverkansparter har svårt att till fullo förstå. Det finns därför all
anledning att i ett avtal komma överens om hur den statistiska uppföljningen ska göras.

En metod är att följa upp antal ärenden som anmälts enligt Socialtjänstlagens 14 kap 1§.
Studier visar emellertid att mindre än 1/3 del av alla ärenden anmäls på sådant sätt att det är
sökbart i polisens allmänna diarium. Denna uppföljningsgrund är i dessa sammanhang därmed
inte relevant så länge nytt allmänt diarium inom Polisen saknas.

Barnahusärenden – Ärendeflöden, enligt Socialtjänsten i Stockholms stad

En manuella uppföljning har gjorts vid Barncentrum i Söderort, City och Västerort. Den
statistiska uppföljningen har gjorts utifrån uppgiftslämnarens egen bedömning för att ge
underlag så att det på sikt ska vara möjligt att kunna följa förändringar över tid. Att det inte
finns en enhetligt och vedertagen metod för uppföljning är mycket tydlig, men det kan ändå
vara av visst intresse att på ett jämförande sätt redovisa några siffror för år 2009.

Söderort City Västerort
Avisering till socialtjänsten 180 144 542
Samråd 50 16 37

Barnahusärenden – Ärendeflöden, enligt Polisen i Stockholms län

Genom den registrering som förs hos polisen finns en god möjlighet att följa upp antal
inkomna ärenden, antal öppna ärenden samt antal ärenden i balans äldre än ett visst antal
månader.

Av den statistiska uppföljningen vid polismyndigheten i Stockholms län framgår antal
inkomna ärenden för den senaste tolvmånaders perioden vid månadsskiftet mars/april 2010
ligger på 1200 – 2000 ärenden, allt beroende på vilka skärningar man gör i statistiken. Utfallet
redovisas nedan.
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Barnahusärenden exkl. 7 – 14 år

I statistiken rörande Barnahusärenden har de statistiska skärningarna av olika skäl gjorts så att
de inte omfattar ålderskategorin 7 – 14 år. Ett av motiven är att man försökt eliminera
ärenden som är relaterade till bråk på skolgård etc. där gärningsman och offer är bekanta med
varandra.  Nedanstående redovisning följer den uppdelning som gjorts i den nationella
uppföljningen.

Distrikt och Inkomna
ärenden Öppna ärenden totalt Öppna ärenden

äldre
avdelningar mars 2010 sista mars 2010 än 12 mån per

och 12 mån bakåt sista mars 2010
City 112 28 3
Söderort 257 91 9
Västerort 195 63 1
Roslagen 102 28 1
Norrort 138 46 1
Nacka 80 24 4
Södertörn 176 62 1
Södertälje 86 30 3
Gränspolisavdelningen 1 0 0
Centrala enheter 3 2 0
PKC Sverige 0
Stockholm - Ej underindelad 22 0 0

Myndigheten 1 172 374 23

Genomströmningstider för barnahusärenden

Distrikt och Avslutade Medelgenom Avslutade
ärenden

Medelgenomström
ningstid

avdelningar ärenden strömningsti med inledd FU ärenden med inledd
FU

jan - mars
2010

jan - mars
2010 jan - mars 2010 jan - mars 2010

City 36 120 36 120
Söderort 78 143 72 152
Västerort 63 118 60 123
Roslagen 38 93 37 96
Norrort 32 100 28 111
Nacka 15 149 14 159
Södertörn 47 143 47 143
Södertälje 13 96 13 96
Gränspolisavdelningen 1 287 1 287
Centrala enheter 2 195 2 195
PKC Sverige
Stockholm - Ej
underindelad 4 2 0

Myndigheten 329 123 310 129
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Brottskoderna

Brottskod Brottskodstext
0422 Grov fridskränkning mot flicka under 18 år
0423 Grov fridskränkning mot pojke under 18 år
0641 Försök till våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot flicka under 15 år
0643 Försök till våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot pojke under 15 år
0645 Försök till våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot flicka 15-17 år
0647 Försök till våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot pojke 15-17 år
0653 Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot flicka under 15 år
0655 Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot pojke under 15 år
0657 Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot flicka 15-17 år
0659 Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot pojke 15-17 år
0669 Sexuellt utnyttjande av flicka under 15 år
0670 Sexuellt utnyttjande av pojke under 15 år
0671 Sexuellt utnyttjande av flicka 15-17 år
0672 Sexuellt utnyttjande av pojke 15-17 år
0673 Sexuellt övergrepp mot flicka under 15 år
0674 Sexuellt övergrepp mot pojke under 15 år
0675 Sexuellt övergrepp mot flicka 15-17 år
0676 Sexuellt övergrepp mot pojke 15-17 år
9306 Misshandel, ej grov, inomhus mot flicka 0-6 år, bekant med offret
9308 Misshandel, ej grov, inomhus mot pojke 0-6 år, bekant med offret
9322 Misshandel, ej grov, inomhus mot flicka 15-17 år, bekant med offret
9330 Grov misshandel, inomhus mot flicka 0-6 år, bekant med offret
9332 Grov misshandel, inomhus mot pojke 0-6 år, bekant med offret
9346 Grov misshandel, inomhus mot flicka 15-17 år, bekant med offret
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Barnahusärenden (inkl. 7-14 år)

Vid polismyndigheten i Stockholms län följs det statistiska utfallet kontinuerligt upp även för
Barnahusärenden inkl. 7 – 14 år varför den totala volymen - dessa ärenden inkluderade -
redovisas här nedan för den senaste tolvmånaders perioden.

Distrikt och Inkomna
ärenden Öppna ärenden totalt Öppna ärenden

äldre
avdelningar mars 2010 sista mars 2010 än 12 mån per

och 12 mån bakåt sista mars 2010
City 176 48 4
Söderort 423 142 15
Västerort 361 115 3
Roslagen 191 46 1
Norrort 242 78 3
Nacka 163 39 4
Södertörn 315 116 5
Södertälje 138 40 3
Gränspolisavdelningen 1 0 0
Centrala enheter 7 2 0
PKC Sverige 0
Stockholm - Ej underindelad 28 0 0

Myndigheten 2 045 626 38

Genomströmningstider för barnahusärenden (inkl. 7-14 år)

Distrikt och Avslutade Medelgenom
-

Avslutade
ärenden

Medelgenomströmni
ngstid

avdelningar ärenden strömningsti med inledd FU ärenden med inledd
FU

jan - mars
2010

jan - mars
2010 jan - mars 2010 jan – mars 2010

City 55 108 51 114
Söderort 149 152 130 172
Västerort 107 105 87 127
Roslagen 65 112 62 117
Norrort 64 115 53 135
Nacka 42 94 37 106
Södertörn 86 143 81 152
Södertälje 29 59 21 81
Gränspolisavdelningen 1 287 1 287
Centrala enheter 2 195 2 195
PKC Sverige
Stockholm - Ej
underindelad 7 1 2 0

Myndigheten 607 120 527 137
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Brottskoderna (inkl. 7-14 år)

Brottskod Brottskodstext
0422 Grov fridskränkning mot flicka under 18 år
0423 Grov fridskränkning mot pojke under 18 år
0641 Försök till våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot flicka under 15 år
0643 Försök till våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot pojke under 15 år
0645 Försök till våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot flicka 15-17 år
0647 Försök till våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot pojke 15-17 år
0653 Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot flicka under 15 år
0655 Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot pojke under 15 år
0657 Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot flicka 15-17 år
0659 Fullbordad våldtäkt, grov våldtäkt inomhus mot pojke 15-17 år
0669 Sexuellt utnyttjande av flicka under 15 år
0670 Sexuellt utnyttjande av pojke under 15 år
0671 Sexuellt utnyttjande av flicka 15-17 år
0672 Sexuellt utnyttjande av pojke 15-17 år
0673 Sexuellt övergrepp mot flicka under 15 år
0674 Sexuellt övergrepp mot pojke under 15 år
0675 Sexuellt övergrepp mot flicka 15-17 år
0676 Sexuellt övergrepp mot pojke 15-17 år
9306 Misshandel, ej grov, inomhus mot flicka 0-6 år, bekant med offret
9308 Misshandel, ej grov, inomhus mot pojke 0-6 år, bekant med offret
9314 Misshandel, ej grov, inomhus mot flicka 7-14 år, bekant med offret
9316 Misshandel, ej grov, inomhus mot pojke 7-14 år, bekant med offret
9322 Misshandel, ej grov, inomhus mot flicka 15-17 år, bekant med offret
9330 Grov misshandel, inomhus mot flicka 0-6 år, bekant med offret
9332 Grov misshandel, inomhus mot pojke 0-6 år, bekant med offret
9338 Grov misshandel, inomhus mot flicka 7-14 år, bekant med offret
9340 Grov misshandel, inomhus mot pojke 7-14 år, bekant med offret
9346 Grov misshandel, inomhus mot flicka 15-17 år, bekant med offret






