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2009-03-09

Dagordning 2009-03-09

1. Välkomna och kort presentation

2. Uppdraget och upplägg

3. Förslag på riktlinjer

4. Rättsliga hinder med förslag 

5. Förslag kriterier
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Uppdraget

1. Ta fram gemensamma nationella riktlinjer för 

samverkan vid utredningar kring barn som 

misstänks vara utsatta för brott 

Syfte: 

Att säkerställa att samverkan vid utredningar sker 

på ett effektivt och rättssäkert sätt med barnets 

bästa i fokus.
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forts. uppdraget

I framtagandet av gemensamma nationella riktlinjer 

ska även framgå;

Hur de problem för samverkan som identifierats ska 

hanteras på ett rättssäkert sätt. 

2. I de fall lämnade förslag kräver 

författningsändringar ska dessa redovisas. 

3. Redovisningen ska även innehålla en analys av de 

föreslagna åtgärdernas ekonomiska konsekvenser. 
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forts. uppdrag

4. Myndigheterna bör enas kring vilka kriterier som ska vara 
uppfyllda för att verksamheten ska anses vara ett barnahus.

5. Låta utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i 
gemensamma lokaler vid utredningar kring barn som 
misstänks vara utsatta för brott

Utvärderingens syfte: 

Ta fram underlag för bedömning av om utredningarna 
anpassas till barnen och underlagen för rättsprocessen och 
samhällets fortsatta insatser förbättras



5

2009-03-09

Nationella riktlinjer, kriterier och lagförslag ska 

redovisas senast 1 oktober 2009

Utvärdering av barnahusverksamheterna ska 

redovisas senast 15 december 2010
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Frågor utvärderingen ska besvara

• Högre kvalitet i utredningarna?

• Fler lagförda gärningsmän?

• Förkortade handläggningstider?

• Förekommer skillnader i psykosociala insatser mellan 

orter som har resp. inte har barnahus och hur ser de i 

så fall ut? 
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Upplägg

Samverkansgrupp

SoS, RMV, RPS,ÅM

(vardera 2 repr.)

Samrådsgrupp

BO, BrOM, Brå, ECPAT, SKL, 
Sv. Advokatsamfundet, Sv. 
barnläkarföreningen, Sv. Barn-
och ungdomspsykiatriska 
föreningen och Rädda Barnen

Tidsplan

• Fram till den 30 april

arbete med nationella riktlinjer, 
kriterier och lagförslag.

• Maj slutdelning med 
samrådsgruppen.

• Juni-augusti delning med 
polismyndigheter m.fl. 

• Augusti – 15 september intern 
slutberedning inom resp. 
myndighet.     
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Förslag på riktlinjer för samverkan vid 

utredningar kring barn som misstänks 

vara utsatta för vålds- och sexualbrott

Samverkansavtal för:

1. Upptagningsområde

2. Rutiner kring anmälan

3. Samordnarfunktion 

4. Samråd

5. Medhörning vid barnförhör

6. Medicinsk undersökning
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7. Krisbemötande och första krisstöd

8. Säkerställande av kompetens

9. Uppföljning och utvärdering

10.  Vem som bär vilken/vilka kostnader

11. Öronmärkta resurser 

Avtalen ska även kunna appliceras på praktikernivå.
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Rättsliga hinder och förslag

1. Socialtjänstens info till vårdnadshavare vid parallella 

utredningar

Förslag: 

Tydliggöra i SoL att, när och hur länge man kan dröja 

med underrättelse.

Ange i SoL att undantag görs under vissa 

omständigheter. 
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Forts. rättsliga hinder

2. Särskild företrädare

a. Förlängning av frist för expediering av intermistiskt 

beslut.

b. Tydliggörande av ansvaret för transport av barn till 

förhör.

Förslag:

a. Från 4 till 6 dagar

b. Föreslå att ansvaret åläggs den särskilda 

företrädaren
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Forts. rättsliga..

3. Barn som bevittnat/upplevt våld i nära relation samt 

barn som vittne i övrigt. Oklart vem som har rätta att 

medge att dessa barn hörs och som kan besluta om 

vad som är i barnets intresse under förundersökning.

Förslag:

Kriminalisering som ger barnen målsägandestatus 

alt. inrättande av ett institut motsvarande särskild 

företrädare. 
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Forts. rättsliga..

4. Sekretess frågor

a. Samråd 

Förslag:

Tydliggörande i SekrL att möjliggöra utbyte av 

uppgifter mellan samtliga inblandade myndigheter om 

intresset antas vara tyngre än de intressen som i 

övrigt tillämpliga sekretessregler ska skydda.
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Forts. rättsliga..

b. Medhörning

Hur förhåller sig fu-sekretess enl. 5 kap.1§ SekrL till 

partsinsynen enl. 14 kap. 5§ SekrL vid utredning av 

socialtjänstlagen?

Förslag:

Ett tydliggörande av 14:5 SekrL och om paragrafen 

ger tillräckligt skydd för förundersökningen (ev 

tydligare lagstiftning eller annat klargörande)
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Forts. rättsliga..

5. Samverkan och dokumentation

a. Hur ska samrådsmötet i enskilda ärenden 

dokumenteras?

b. Dokumentation vid medhörning?

c. Vem ansvarar för dokumentationen?

Förslag:

a. 

b. 

c. Samordnaren i barnahusen
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Förslag på kriterier för barnahus
Gemensam logga när detta uppfylls?

1. Målgrupp 

2. Samverkan mellan polis, 
åklagare, socialtjänst, BUP, 
barn- och rättsmedicin

3. Samordnare

4. Miljö och bemötande

5. Samråd

6. Medhörning

7. Krisstöd inkl. bedömning

8.Medicinsk undersökning

9. Specialistkompetens

10. Erfarenhetsutbyte

11. Dokumentation 

12. Uppföljning och utvärdering
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Återkoppling senast 20 mars

Synpunkter önskas kring

1. Riktlinjer

2. Lagförslag

3. Kriterier

4. Vad som bör beaktas utifrån resp. yrkesroll

5. Uppfattning om ekonomisk konsekvens för den 
egna verksamheten

Synpunkterna lämnas skriftligen till 

malin.kallstrom@polisen.se


