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Förord
Halland har som övergripande målsättning att bli den Bästa livsplatsen. En jämlik hälsa för
invånarna i Halland är ett av de delmål som beslutats. Insatser för utsatta barn ingår som en
strategi i arbetet för att uppnå detta mål.
Syftet med handboken är att bidra till ökad kunskap samt visa på former för hur ett bra samarbete kan byggas upp mellan de olika verksamheterna och mellan verksamheterna och familjerna. Handboken ska underlätta framtagandet av egna verksamhetsspecifika riktlinjer.
Handbokens målgrupp är all personal som arbetar med barn och unga i Halland. Men –
kapitlen vänder sig till olika målgrupper. Kapitel ett och två är förhållandevis generellt hållna,
medan kapitel tre är mer detaljerat utifrån anmälningssituationen. Kapitel fyras främsta målgrupp är den personal som arbetar med barn där det finns direkta misstankar om övergrepp,
det vill säga polis, socialtjänst och sjukvård.
Handbokens fyra kapitel:
1. Vid oro för barns utveckling och hälsa
2. Grupper i behov av särskild samverkan
3. Vid anmälan till socialtjänsten
4. Vid akut fara för barnet.
Att i skrift sammanfatta det komplexa regelverk, de arbetsformer och de krav på samverkan
som ställs på ansvariga myndigheter när det finns oro för barn och ungdomar är svårt. Samtidigt är det viktigt för personalen att det finns en sådan förhållandevis lättillgänglig sammanfattning. Detta möjliggör ett gemensamt förhållningssätt som i sin tur är grunden för ett bra
bemötande, professionalism och god rättssäkerhet.
Observera att begreppet förälder i handboken är liktydigt med vårdnadshavare.
Handboken ska revideras regelbundet, dock senast 2016.

Anders Langemark
Utvecklingsledare
Avdelningen för regional samverkan

Ingrid Gustavsson
BOU satsningen
Avdelningen för regional samverkan
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Målsättning med handboken
När det finns oro för barnets hälsa och välbefinnande ska alla barn och ungdomar, oavsett var de
bor i Halland, tillförsäkras:
• Att de verksamheter som möter barn i Halland har en god samverkan
• Att varje barn och dess familj ges ett professionellt och rättsäkert bemötande
• Att varje barn ges rätt insats för skydd, krishantering, stöd och behandling

grundprinciper
• Verksamheterna ska ha kunskap och tydliga rutiner för hur man ska agera
• Verksamheterna ska ha rutiner för stöd och handledning till personalen
•  Personalen ska ha mod och mandat att uppmärksamma barn som misstänks fara illa
• Barnet och dess familj ska ha rätt till stöd och hjälp i ett tidigt skede
• Socialtjänstens barn och ungdomsvård och andra specialistorganisationer ska ha en god
tillgänglighet för rådgivning till berörda verksamheter
• Vid behov ska berörda verksamheter erbjuda familjen eller den unge en samordnad
individuell plan (SIP)1

Från Barnkonventionen
•
•
•
•

1
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Alla barn har samma rättigheter och samma värde (artikel två)
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel tre)
Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel sex)
Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel tolv)

SOL 2 Kap 7 §, HSL 3 F §
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kap 1
Vid oro för barns utveckling och hälsa
”Det är helt normalt att först tänka nej. Den mänskliga försvarsmekanismen sätter in
och säger nej. Du vill inte veta. Vi vill börja med att säga att det är helt naturligt att du
först tänker så. De av oss som arbetar med barn som far illa tvingas dagligen övervinna
denna känsla, tvingar oss att se. För de utsatta barnens skull.”2
Alla vi som arbetar med barn är till och från oroliga för något eller några barns utveckling och
hemsituation. I detta kapitel ges bland annat svar på:
• Vad är oro?
• Barnets signaler
• När föräldrar signalerar problem/oro

• Vad gör jag om ett barn börjar berätta?
• Vilka rutiner bör finnas på arbetsplatsen?
• Exempel på en förvaltningsrutin

• Vilka risk- respektive skyddsfaktorer finns?

Det ofödda barnet
Det kan naturligtvis finnas en oro för barnet och den blivande mamman redan innan ett barn
har fötts. Det kan då handla om allvarliga situationer med missbruk eller våld. Exempelvis kan
mödrahälsovården ha upptäckt att en gravid kvinna är utsatt för våld. Men det kan också vara
anhöriga eller personal i verksamheter som ser att en blivande mamma och hennes make/
sambo är i behov av stöd på grund bristande förmåga. När det gäller en gravid kvinna eller
någon närstående till henne som är i behov av en nödvändig insats till skydd för det väntade
barnet, hindrar inte sekretessen att en uppgift lämnas från en myndighet inom socialtjänsten
till en annan sådan myndighet, eller till en myndighet inom hälso- och sjukvården. Motsvarande bestämmelse finns vad gäller hälso- och sjukvårdens möjligheter att lämna ut uppgifter
till socialtjänsten. Det är främst uppgifter om den gravida kvinnan som är aktuella att lämna
ut, men även uppgifter om närstående får lämnas ut. Mer om detta finns att läsa i kapitel tre
under sekretess.

Föräldrarnas ansvar
Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för dess personliga förhållanden och ska se till
att barnets behov blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att det får den tillsyn
som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. De ska också
bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Detta framgår av Föräldrabalkens (FB) 6 kapitel 2 § 2 stycke.
Citat hämtat från Lärarhandledning inför projektet ”De osynliga barnen”
http://www.moliereensemblen.com/media/1195/LRARHANDLEDNING-Det-tar-tid-att-bli-ung.pdf
2
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Vad är oro?
”Det värsta som finns är när lärare eller grannar ser vad som händer, men låtsas som
ingenting. Då ger man de utsatta ungarna signalen att de har något att skämmas för.
Räddningen för mig, både som barn och som vuxen har varit när människor visat att
de sett mig”
Morgan Alling, SvD den 26 aug. 2010

barnets signaler
Ungdomar/vuxna som farit illa under sin barndom berättar ofta att de under sin uppväxt har
försökt få hjälp av de vuxna som funnits med dem i deras vardag. Trots detta har inte deras
signaler uppmärksammats. Alla vuxna i barnens vardag måste därför vara lyhörda och uppmärksamma de barn som är i behov av extra stöd och omtanke. Förskolan och skolan med
dess personal upplevs som den tryggaste platsen i dessa barns tillvaro. Det är där som barnen
försöker berätta. När barn upplever att de blivit lyssnade på är det ofta kopplat till någon form
av handling, de vuxna har varit till hjälp på något sätt.
Några av de signaler som kan vara viktiga att uppmärksamma hos barn är följande:
• Trötthet, dålig aptit
• Blåmärken, bristande hygien
• Viktminskning
• Brister i klädsel
• Utagerande, aggressivitet
• Drar sig undan
• Skolk
• Självdestruktivitet
• Drogbruk
• Brister i samspel med föräldrar
• Brister i samspel med vuxna och barn
Det kan ibland vara svårt att förstå vad ett barn menar när det berättar. Berättelser kan vara
indirekta eller symboliska. För yngre barn och barn med funktionsnedsättning kan leken vara
ett sätt att kommunicera. Det är viktigt att tänka på att späda barn, små barn och barn med
funktionsnedsättning ofta reagerar med diffusa symptom vid missförhållanden.
När du som personal känner oro är det viktigt att du vågar lita på din erfarenhet och kunskap!
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När föräldrarna själva signalerar
problem/oro
När föräldrarna själva berättar om svårigheter i familjen och/eller med barnet är det väsentligt
att lyssna. Informera föräldrarna om möjligheterna att få hjälp och fråga om de vill ha hjälp
med att ta nödvändiga kontakter. Ta dig tid!
Det finns ofta en stark motivation att ta emot hjälp. Insatserna ska, om inte föräldrarna
misstänks utgöra fara för barnet, alltid ske i samråd och tillsammans med familjen.
När det behövs stöd och hjälp från både socialtjänst och hälso- och sjukvård har man rätt att
få stödet samordnat i en samordnad individuell plan (SIP). Planen utformas tillsammans med,
barn, unga, familjer, närstående och professionella vid samverkansmöte. Det behövs därför
ett samtycke till planen. Samverkansarbetet med stöd av SIP:en ersätter aldrig en anmälan till
socialtjänsten.

när föräldrarna inte
signalerar oro
När du märker på barnet att det inte står rätt
till, men föräldrarna inte visar något, är det
viktigt att du litar på din kunskap och erfarenhet. Känner du dig osäker ska du prata
med en kollega och eller samråda med socialtjänsten för att klara ut hur du ska gå
vidare. Du behöver ta ställning till din egen
grad av oro. Är det rätt nivå att erbjuda
stöd/behandling inom den egna verksamheten alternativt hänvisa till annat stöd eller
är det befogat med en anmälan?

Förskola & Skola
Åtgärdsprogram
enl. skollagen
Individ &
Familjeomsorg
Genomförandeplan
enl. SoL
samt vårdplan
enl. SoL

Funktionshinder Omsorgen
Individuell plan enl. LSS
Genomförandeplan
enl. LSS

SIP
enl. SoL
och HSL

Habilitering
Habiliteringsplan
enl. HSL

BUP
Vårdplan
enl. HSL

Rehabilitering
Rehabiliteringsplan
enl. HSL

Föräldrarna kan brista i förmåga vad gäller barnets skydd. Det kan förekomma misstanke om
misshandel, andra övergrepp och familjevåld där det finns en stark oro från föräldrarnas sida
att myndigheterna ska få vetskap om problematiken. Föräldrarna kanske har egen personlig
problematik med missbruk/psykisk ohälsa och där barnen bara visar diffusa eller inga yttre
symtom. Inte sällan har familjer flera svårigheter samtidigt. Psykisk sjukdom kan vara förknippat med missbruk. Där det finns missbruk kan det finnas våld. Där mamma blir slagen blir ofta
barnen slagna.
Din lyhördhet kan göra stor skillnad för barnets levnadsförhållanden.
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Skyddsfaktorer och riskfaktorer
Riskfaktorer är sociala, psykologiska, medicinska eller biologiska faktorer som kan leda till
problem för barnets hälsa, utveckling, anpassning eller beteende. Oftast är det mängden riskfaktorer, snarare än någon speciell enskild faktor, som ökar risken för problem. Skyddsfaktorer
kan neutralisera och dämpa risker och är särskilt viktiga när risken är hög. Skyddseffekten ökar
oftast med antalet skyddsfaktorer.
Exempel på skyddsfaktorer hos barnet är:
• Förmåga att förstå och komma överens med andra
• Förmåga att lösa problem
• Humor
• Tålighet och uthållighet
• Förmåga att kontrollera impulser och känslor
• Initiativförmåga
• Psykisk energi
• Nyfikenhet
• Framgång i skolan
• Intelligens
Exempel på skyddsfaktorer i familjen och närmiljön är att barnet upplever eller
har upplevt:
• En bra och trygg relation med sina föräldrar och de personer som barnet är
beroende av
• God omvårdnad och tillsyn
• God hälsa hos föräldrarna
• Slippa separationer från viktiga personer/endast ett fåtal separationer från
viktiga personer
• God barnomsorg och skola
• Att det är omtyckt av vuxna
• Yttre stöd från grannar och lärare
• Möjlighet till fritidsintressen
• Att alla insatser för barn med funktionsnedsättning bygger på kunskap om barnets individuella behov och hur funktionsnedsättningen hos det aktuella barnet
Saknas ovanstående skyddsfaktorer är det istället en risk.
Uppgifterna är i huvudsak hämtade från ”Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar”, publikation från
Socialstyrelsen och Skolverket
3
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Om ett barn börjar berätta –
måste du våga lyssna!
”Vi är alla olika och klarar påfrestningar av skilda slag på olika sätt. Att tillsammans
inventera dina egna och arbetslagets styrkor och svagheter är en bra förberedelse inför de
kriser ni någon gång kommer att behöva hantera.”4
Många barn med funktionsnedsättningar har nedsatt kommunikationsförmåga vilket ställer
särskilda krav på lyhördhet och anpassning av formerna för samtalet.
När ett barn väljer att berätta för dig måste du lyssna. Avbryt inte och tänk på att bevara ditt
lugn! Bekräfta att du lyssnar och att du hör vad barnet säger. Hjälp barnet genom lugna och
bekräftande kommentarer som till exempel, ”Så kan det vara.”
När ett barn har berättat sin historia och
du har lyssnat med intresse och empati
blir det plötsligt en till som bär bördan
och det känns inte lika tungt för barnet.
Du kan ha gjort en livsavgörande insats!
Dessutom kan missförstånd om vad
som är tillåtet och rätt rättas till i samtalet med en klok vuxen.
Många barn lastar sig själva för våld,
övergrepp och missbruk och tror att det
är deras fel. Andra barn vågar inte berätta för att de är rädda för att bli bestraffade av föräldrarna. Om ett sådant barn
äntligen anförtror sig kan det vara lockande att lova att inte berätta för någon.
Lova inte detta! Säg i stället att du ska
göra ditt bästa för att barnet ska få hjälp,
att du måste berätta för andra vuxna
som kan ge barnet och familjen hjälp.

Texten på sidorna 12 och 13 är i huvudsak hämtad från Lärarhandledning inför projektet De osynliga barnen samt från
Barnombudsmannens hemsida
4
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Det är viktigt att aldrig lova ett barn att du inte ska föra vidare det den har berättat. Var däremot
noga med att informera barnet om vad du kommer göra med dess berättelse/vad som kommer
hända. Ta ditt vuxenansvar, och visa att du kommer ta tag i situationen. När du har tagit emot
berättelsen, är det bra om du även kan följa barnet rent fysiskt, till exempel följa med till socialförvaltningen för att göra en anmälan.
Om du talar med en förälder som är orolig för att förlora vårdnaden om sitt barn så kom ihåg
att socialtjänstens första steg är att utreda vilken hjälp föräldern behöver för att klara sitt föräldraskap! Deras första handling är sällan, om någonsin, att ta ett barn ifrån dess föräldrar. Exempelvis kan den hjälpen handla om att komma ur ett alkoholmissbruk, eller att få hjälp med
en tonåring som inte längre lyssnar, skolkar, drogar eller inte kommer hem när den ska. Att
våga berätta för någon om sina svårigheter är viktigt för att man ska kunna nå en förändring!

när det behövs tolk
Barn och unga som är vana att använda tolk, kan själva berätta hur de vill att tolken ska agera.
Men det är ändå personalens uppgift att engagera tolken i kommunikationen för att föra samtalet framåt. En tolk fungerar som brygga mellan olika språk, men också mellan talat språk och
exempelvis teckenspråk. Ställ frågorna direkt till barnet och inte till tolken. Det hjälper också
om du talar i korta, tydliga meningar, så att tolken kan översätta mer korrekt och exakt.

viktigt att tänka på:
Att lyssna på barnet!
Att tro på barnet!
Att inte fråga ut barnet på något ingående sätt!
Att inte lova barnet att du inte ska berätta för någon!
Att inte visa fördömande, aggressivitet eller bestörtning!
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Rutiner på arbetsplatsen
Varje arbetsplats bör ha rutiner för hur man hanterar oro för barn och misstanke om att barn far
illa. Rutinerna tas upp på exempelvis arbetsplatsträffar så att de hålls levande och att nya kollegor
får informationen.
Rutinen bör innehålla former för:
• Samråd med kollegor
• Samråd med andra professioner
• Samråd med ansvarig chef
• Samråd med socialtjänst/polis
Samråden ska klargöra:
• Hur ser oron för barnet ut?
• Bör vi agera/hur?
• Vem pratar med familjen/ Ska familjen kontaktas?
• Vem samråder med socialtjänsten/polisen?
• Om det behövs, vem gör anmälan?
• Om en samordnad individuell plan (SIP) behövs enligt HSL och/eller SoL

Tycker du att misstanken är vag, är osäker på om anmälan ska göras eller hur den ska
göras. Tveka då inte att rådgöra med personal inom socialtjänsten. Du ska inte ange
barnets personuppgifter vid sådan rådgivning.
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när ska man tala med föräldrarna?
Det är viktigt att diskutera oro kring barnet med föräldrarna så att de har möjlighet att stötta
sitt barn eller göra förändringar. Det vill säga att du stödjer föräldrarna i förändringen. Om inte
förändringar uppnås finns socialtjänsten för rådgivning.

när ska man inte tala med föräldrarna?
Man ska inte tala med föräldrarna om det finns misstanke om misshandel eller sexuella
övergrepp – då ska anmälan omedelbart göras till socialtjänsten som bland annat bedömer
barnets skyddsbehov och om polisanmälan ska göras.

samråd eller flerpartssamtal med
socialtjänsten
Om yrkesverksamma känner oro är de välkomna att rådgöra med socialtjänsten avidentifierat,
för att få vägledning om förhållningssätt och för att få stöd i om anmälan ska göras.
Är föräldrarna själva oroliga och önskar hjälp bör flerpartssamtal initieras. I ett flerpartssamtal
kan socialtjänsten erbjuda stöd och vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om hjälp.

förskolans och skolans ansvar
• Att det finns rutiner
• Att personalen får handledning och stöd av exempelvis elevhälsovårdsteam
• Att arbetsledare/rektor involveras
• Att möjligheten till samråd med socialtjänst alternativt polis tas till vara

tips till dig som vill veta mer
Tveka inte att ta hjälp av socialtjänst eller barnhälsovård om du är osäker.
I ett sådant samtal ska du inte ange barnets eller familjens namn. Kontaktuppgifterna hittar
du på handbokens sista sida.
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ett exempel:
barn och ungdomar som uteblir från
tandvård 5
Syftet med rutinen är att uppmärksamma de barn som bedömts behöva specialisttandvård men
som inte får tillgång till denna när föräldrarna inte kommer med sina barn.
Barn och ungdomar som uteblir från tandvård kan ha ett stort behov av behandling. Det är av
största vikt att komma i kontakt med familjen för en planering. Kallelserutiner är alltid individuella och brevet anpassas till varje enskild patient.
1. Först utgår en kallelse per post och/eller telefon enligt klinikens rutiner.
2. Vid uteblivande kontaktas målsman per telefon angående ny tidsbokning. Bokad tid sänds
även via brev.
3. Vid uteblivande nummer två kontaktas målsman/patient åter per telefon. Orsak till uteblivande efterfrågas. Personalen ger stöd, försöker anpassa tider frågar efter speciella önskemål. Det är viktigt att ge föräldern ett personligt engagemang. Ny tid bokas på nytt.
Kallelsen skickas med brev.
4. OM målsman/patient inte kan nås per telefon skickas brev om uteblivande där målsman/
patient ombeds snarast kontakta för ny tid. Även detta brev följs upp.
5. Vid fortsatt uteblivande av barn under 18 års ålder skickas brev till målsman med uppmaning att kontakta kliniken inom en viss tid. Brevet beskriver den oro som man har för att
barnet inte får nödvändig tandvård. Om familjen inte kontaktar kliniken ska personalen
överväga att informera om anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen.

tips till dig som vill veta mer
Socialstyrelsens ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa” – en vägledning för hälso- och
sjukvården samt tandvården gällande anmälningskskyldighet och ansvar. Även våld mot
barn inklusive hedersvåld, förtryck och sexuella övergrepp tas upp i vägledningen.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013september/nyvagledningomskyldighetenattanmalanarbarnfarilla

Hämtat från Specialisttandvården i Halland

5
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kap 2
Grupper i behov av särskild samverkan
”Samverkan är [...] en komplex process som kräver prioritering, kunskap och planering.
Bestående samverkan föregås av en långsiktig utvecklingsprocess och ett gediget engagemang för förändring. För att vara långsiktigt hållbar behöver samverkan dessutom
integreras och förankras i den ordinarie verksamheten och även inkludera berörda barn,
ungdomar och föräldrar” 6
I detta kapitel uppmärksammas några grupper av barn som är/kan vara särskilt sårbara. Dessa
är i behov av extra uppmärksamhet, kunskap och samverkan.
•
•
•
•
•

Spädbarn, gravida och småbarnsföräldrar
Föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar
Barn med funktionsnedsättning
Ensamkommande barn
Placerade barn

Under ett barns uppväxt påverkas hälsa och utveckling genom ett samspel mellan den miljö
barnet växer upp i och de genetiska förutsättningar barnet föds med. Goda sociala och ekonomiska förhållanden främjar hälsa. Sambandet mellan sociala och ekonomiska förhållanden
och hälsa är väl dokumenterat. Effekten av goda levnadsvillkor på hälsan ackumuleras under
livets gång.
Barnets utveckling påverkas utifrån hur olika system interagerar med varandra, till exempel
hur föräldrarna samverkar med barnhälsovården, barnomsorgen och skolan. Faktorer som påverkar den enskilda familjen är av stor betydelse för ett barns utveckling och hälsa, eftersom
familjen är basen för barnets samspel med den omgivande miljön.7
Barn och ungdomar i Sverige har i ett internationellt perspektiv en god hälsa. Under senare år
har dock framförallt den psykiska ohälsan och en ökad förekomst av övervikt framträtt som
två områden som behöver uppmärksammas. En ökad förekomst av psykosomatiska besvär och
psykiska ohälsa ses framförallt hos ungdomar och denna ökning är störst bland flickor.8

Ur ”Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa” Ursprungligen hämtat från Axelsson
R&Bihari,S och Eriksson, A.et.al (2007)
7
Bronfenbrenner, 1979
8
Socialstyrelsen 2009
6
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Spädbarn, gravida och småbarnsföräldrar
I Sverige har vi en unik möjlighet att tidigt upptäcka och erbjuda stöd till barn och deras föräldrar via mödra-, barn- och skolhälsovården. Dessa möter så gott som alla blivande och nyblivna
föräldrar samt deras barn och kan därmed fånga upp tidiga tecken på ohälsa eller sjukdom.
Basen i barn- och skolhälsovårdens arbete är de hälsobesök som regelbundet erbjuds i enlighet
med nationella hälsobesök.9 Barnhälsovården följer barnen från det att de är nyfödda tills de
börjar skolan vid sex års ålder (detta gäller även adoptivbarn och fosterbarn). Skolhälsovården
tar sedan över och fortsätter tills barnet slutar gymnasiet, vanligtvis vid 19 års ålder.
Det är främst föräldrarna som ska tillgodose barnets behov. Barnet har behov av kärlek, trygghet, gemenskap, tillgivenhet, uppskattning och möjligheter till självförverkligande. Brister föräldrarna i sin förmåga att tillgodose dessa behov så kan barnet ta allvarlig skada, vilket kan vara
svårt att reparera längre fram när barnet blir äldre.10
Mycket tyder på att faktorer redan under graviditeten och de första levnadsåren har betydelse
för barnets framtida hälsa och sjuklighet. Detta är en unik tid, då föräldrar är beredda att göra
stora förändringar i sina liv för att tillgodose barnets behov. Det är därför viktigt att kunna nå
de familjer som behöver särskilt stöd och omtanke redan då.
Uppväxtvillkoren påverkar prestationerna i skolan och därigenom de framtida möjligheterna
på arbetsmarknaden och dessutom kan god hälsa under de första levnadsåren ha biologiskt
skyddande effekter under återstoden av livet.11

SFS, 2010; Socialstyrelsen 1991, 2004
Hindberg, 2001
11
Hayman et. al, 2007
9

10
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Riskfaktorer
Det kan vara försvårande för spädbarnets utveckling när föräldern drabbas eller har problem med
något av följande:
• Förlossningsdepression
• Missbruk/beroendeproblem
• Våld i nära relationer
• Psykiatrisk sjukdom
• Fysisk sjukdom
• Brister i samspelet

att uppmärksamma
Behovet av trygghet är grundläggande hos barn och väsentligt för en god psykologisk utveckling och hälsa hos barn.12 Hos barn som lider av psykisk ohälsa har det visat sig att det ofta är
just trygghetsbehovet som inte blivit tillfredsställt i den utsträckning som är önskvärt.13 Därför
bör barnets livssituation särskilt uppmärksammas och du som möter barnet bör överväga om
barnet kan vara i behov av ytterligare stöd.
Uppmärksamma särskilt:
• När föräldrarna uteblir från BVC-kontrollerna
• När familjen flyttar ofta
• Unga föräldrar
• Föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar
• När föräldern (oftast modern) inte får vara ensam med BVC-sköterskan
• Barn som utan synbar orsak avviker från utvecklingskurvorna

tips till dig som vill veta mer
Är du orolig, tveka inte att kontakta barnhälsovården. Kontaktuppgifterna hittar du på handbokens sista sida.

12
13
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Bowlby, 1988
Evenshaug & Hallen, 1992

tidiga insatser lönar sig!
För att kunna göra tidiga insatser måste problemen identifieras tidigt. Ju längre tid det går
innan barnet får hjälp desto svårare är det att tillhandahålla rätt hjälp. Små barn är på många
sätt mer påverkbara och mottagliga för hjälp än äldre barn. Att vänta och se är en dålig lösning.
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Barnet i centrum
Tänk på att barn och föräldrar kan ha olika behov och att du kan behöva se deras olika perspektiv.
En rad olika faktorer påverkar barnets förmåga att hantera svåra upplevelser. Det finns både
skyddande faktorer och faktorer som innebär en ökad risk. Detta innebär att barn som växer
upp under svåra villkor inte nödvändigtvis behöver få bestående problem14 och samtidigt att
vissa barn kan få bestående skador i mindre svåra omgivningar.
Det är nödvändigt att med barnets utveckling i fokus värdera föräldrarnas förmåga att erbjuda
adekvat omvårdnad, så att barnet ges möjlighet att forma en organiserad anknytning till föräldrarna. Hälsovårdens personal bör vara extra uppmärksam när flera riskfaktorer uppträder
samtidigt.
Nyare forskning visar att det nyfödda barnet är mycket utvecklat när det gäller känslolivet,
vilket betyder att det är oerhört lyhört för skiftningar i stämningsläget hos föräldrarna. Det går
inte att dölja djup förtvivlan och oro för babyn, den känner av att tryggheten i vardagslivet skakas om. Det är inte ovanligt att spädbarn reagerar genom att bli skrikiga och/eller inte vilja äta.
När du som personal möter ett litet barn bör du alltid vara särskilt uppmärksam på barnets
signaler. Om du känner oro för barnets situation och utveckling bör du rådgöra med en kollega
och eller anonymt rådgöra med socialtjänsten. Det kan vara bra att sätta ord på det du observerat och på så sätt förtydliga för dig själv om du bör göra något med din oro och i så fall vad.

Ta din kunskap och din egen oro på allvar!
Att erbjuda tätare kontakt än tidigare och vid behov även annat lämpligt stöd till exempel via
läkare, dietist, BHV-psykolog, socialtjänst eller familjerådgivning kan vara ett sätt att ge familjen stöd. När det finns behov av hjälp från flera aktörer ska familjen erbjudas en samordnad
individuell plan (SIP). Den verksamhet som uppmärksammar behovet ska informera familjen
om rätten till en samordnad individuell plan där familjen själv involveras i hög grad.
14
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Helmen & Borge, 2005

Föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar
Dagens samhälle ställer stora krav på vår kognitiva förmåga, vilket gör att vardagslivet i hög
grad påverkas för den som har en kognitiv funktionsnedsättning.
Vanliga svårigheter är:
• Att starta och ta initiativ
• Att planera och förstå tid
• Att minnas
• Att hålla uppmärksamheten
• Att hålla koncentrationen
När personer med kognitiv funktionsnedsättning får barn ställs deras föräldraskap inför särskilda utmaningar som kan innebära att svårigheterna blir mer uppenbara.
Med rätt bemötande och god samverkan mellan berörda insatser ökar förutsättningarna för att
föräldrar tar till sig information, når insikt om sina begränsningar och accepterar att ta emot
stöd i syfte att barnet ska få det bättre.
En tillitsfull och trygg kommunikation är viktigt i alla möten med människor, men särskilt
viktigt vid möten med personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Tänk på att:
• Avsätta tillräckligt med tid för mötet
• Anpassa informationen som ska ges så att den blir enkel och begriplig att förstå.
• Försäkra dig om att informationen har gått fram
Det finns metoder, strategier och produkter som kan underlätta och stödja. Bland annat har de
senaste årens utveckling på informationsteknikområdet öppnat nya möjligheter.

tips till dig som vill veta mer
Om du vill veta mer eller har frågor om kognitiva funktionsnedsättningar kan du vända dig till:
Vuxenhabiliteringen i Halland som nås via Region Hallands växel tel. 035-13 10 00
SUF Kunskapscentrum http://www.lul.se/suf
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Barn med funktionsnedsättning
Innehållet är huvudsakligen hämtat från Socialstyrelsen.

”Barn med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som andra barn. Samhället
ska först och främst tänka på barnet när samhället gör något där barn finns med. Barn
med funktionsnedsättning har rätt att tala om hur de vill ha det och de ska få stöd i att
göra det och man ska tänka på deras ålder när man lyssnar på vad de säger”15
Barn är inte någon enhetlig grupp, förutsättningar och livssituation varierar bland annat när
det gäller de fysiska och/eller psykiska förutsättningarna, miljö och individuella behov.
Om man har en funktionsnedsättning har man nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada
som man får till exempel efter en olycka eller sjukdom. Funktionsnedsättningar kan man ha
under en period eller för alltid.
Funktionsnedsättningar kan delas in på följande sätt:
• Fysisk funktionsnedsättning innebär svårigheter att använda, styra och balansera och
koordinera huvud, bål, armar och ben. Det kan också innebära nedsatt kommunikationsförmåga på grund av syn- eller hörselnedsättning.
• Psykisk (neuropsykiatrisk) funktionsnedsättning innebär svårigheter som bland annat
påverkar barnets sociala samspel
• Intellektuell (kognitiv) funktionsnedsättning innebär svårigheter att ta emot, bearbeta
och förmedla information, vilket betyder att det kräver längre tid för att förstå och lära
sig saker.
De begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för den enskilda
personen i vardagslivet kallas för
funktionshinder.

Ur FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, Artikel 7
15
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Miljö och bemötande
Den psykologiska och sociala miljön i hem, förskola och skola och de vuxnas bemötande är
lika viktig för alla barns utveckling, inlärning och psykiska hälsa, men har större betydelse för
barn med kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning.
Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning innebär ofta en ökad stress. Föräldrarna behöver kunna hantera en stor omställning, samtidigt som en mängd praktiska frågor ska
lösas och nya kontakter tas för att få vardagslivet att fungera. Situationen kan tära på självkänslan, tilliten till föräldraförmågan och relationen i familjen. Orken räcker inte alltid till för att ge
syskon den uppmärksamhet de behöver. Som alla andra föräldrar kan dessa föräldrar dessutom
ha egna problem så som psykiska-, intellektuella funktionsnedsättningar, missbruksproblem
med mera som kan påverka föräldraförmågan.
Barn med funktionsnedsättning får ofta stöd av många andra personer än sina föräldrar till
exempel personliga assistenter, personal på korttidsvistelse, färdtjänstchaufförer med flera. Det
är därför extra viktigt att det finns trygga relationer mellan barn, föräldrar och de personer som
barnet är beroende av.

risk- och skyddsfaktorer

På senare tid har medvetenheten ökat om att barn med funktionsnedsättning är mer utsatta för
våld, övergrepp och mobbing i skolan.
Exempel på riskfaktorer är:
• Avvikande och utagerande beteende, som kan ingå i bilden exempelvis vid autismspektrumtillstånd och ADHD-problematik, kan upplevas som provocerande.
• Nedsatt kommunikationsförmåga
• Större isolering och sämre sociala nätverk, vilket minskar möjligheten till att upptäcka våld
och mobbing
• Ökad risk för stress i familjer som lever med barn med funktionsnedsättning
Skyddseffekten ökar oftast med antalet skyddsfaktorer och för barn med funktionsnedsättning
är skyddsfaktorer i familjen och närmiljön extra viktiga. Du kan läsa mer om skydds- och riskfaktorer på sidorna nio och elva.
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tidiga insatser
Familjer som lever med barn med funktionsnedsättning ska så tidigt som möjligt få information om vilka insatser som finns, vad de innebär och vart man ska vända sig för att få sina
behov tillgodosedda.
Misshandel och övergrepp kan vara svåra att upptäcka hos barn som har svårt att kommunicera, och ställer särskilda krav på lyhördhet hos personalen. Det är ganska få professionella
inom polis, domstolar och socialtjänst som har kunskap om hur man kan kommunicera med
ett barn som saknar talat språk eller hur man kan underlätta en intervju för barn med intellektuella funktionsnedsättningar.16, 17
Varje möte med ett barn är unikt, och det krävs kanske mod att våga tänka nytt och vara lite
påhittig för att varje barn ska få säga vad hon eller han tycker. Det är extra viktigt för barn och
ungdomar som av olika skäl har svårigheter att kommunicera. Det handlar om att vara nyfiken,
tålmodig och lyssna, ta barnet på allvar och tro på det hon eller han berättar.
Eftersom vi inte alltid kan veta vad varje barn ”nappar” på gäller det att ha tillgång till olika
metoder och helt enkelt testa vad som fungerar.
Bra att ta reda på före mötet:
• På vilket sätt förstår barnet bäst?
• Hur ser och hör barnet?
• Använder barnet alternativa kommunikationssätt, exempelvis syn och hörselhjälpmedel?
• Försäkra dig om att barnet har med sina eventuella kommunikationshjälpmedel när ni
träffas.
• Använder barnet förflyttningshjälpmedel som till exempel rollator eller rullstol? Välj om
möjligt en miljö som är tillgänglig. Det kan behövas extra utrymme i samtalsrummet
och tillgång till en handikappanpassad toalett.
• En del barn har lättare att uttrycka sig i skrift, bilder, e-post, SMS eller på annat sätt. Fråga vilket
barnet tycker är bäst!
• Avsätt gott om tid för mötet/samtalet med barnet och välj en lugn miljö.
Vid nedsatt kommunikationsförmåga:
• Var observant på förändrade beteenden hos barnet!
• Ha tillit till barnets signaler!
Källa Socialstyrelsen Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning- handbok för rättstillämpning vid handläggning
och utförande av LSS-insatser sid 87
17
Källa Stalker, Kirsten; McArthur, Katherine Child Abuse Review 21.1 (jan 2012):24-40 Child abuse, Child protection and
Disabled Children: A Review of Recent Research.
16
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tips till dig som vill veta mer
Habiliteringen för barn och
unga i Halland
Hörselteamet
Synteamet

Detta är enheter som har specialistkunskaper. Enheterna
nås via Region Hallands växel tel. 035-13 10 00
Du kan även söka information på www.1177.se

Regionens handikappkonsulent Handikappkonsulenten nås via Region Hallands växel
Lyssna på oss!

En bok med praktiska tips och exempel på hur man i
andra verksamheter har gjort för att lyssna på barn med
funktionsnedsättning. Boken kan beställas kostnadsfritt
på: www.handisam.se

Berättelsebok:

Ett sätt att prata med barn om svåra frågor eller händelser
är att göra en berättelsebok tillsammans. Mer information
om hur man gör hittar du om du skriver in Prata med barn
om funktionsnedsättning eller ordet Berättelseboken i sökfunktionen på www.1177.se

Reda ut häftet:

Ett häfte med tecken/symboler och bilder som är utarbetat
för att ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter ska ha möjligheter att berätta om våld och övergrepp
Mer information hittar du på www.dubbeltutsatt.se

Att intervjua barn och unga
med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Clara Hellner Gumpert och Gunvor Larsson Abbad
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Placerade barn

Innehållet i detta avsitt är huvusakligen hämtat från vägledningen ”Placerade barns skolgång och
hälsa – ett gemensamt ansvar” socialstyrelsen och skolverket 2013.

Både internationell och svensk forskning visar att det finns problem kring placerade barns
hälsa och skolgång. De placerade barnen har sämre tillgång till hälso- och sjukvård samt presterar generellt under sin förmåga i skolan.18
I vägledningen ”placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar”,19 beskrivs ansvaren för förskola/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård mer ingående. Vägledningen pekar
på åtta kritiska punkter i tre faser, inför placering, under placering och inför avslut. Vid dessa
kritiska punkter behöver socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården, inklusive tandvården, ta sitt respektive ansvar för att förbättra situationen. Samverkan är lagreglerad för skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa.
I Halland finns även ett hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar samverkan när det gäller barn
och unga med sammansatt problematik.20
Syftet med att fokusera på de kritiska punkterna är att synliggöra de problem som kan uppstå
och ge exempel på åtgärder som krävs för att undvika dem.

inför placering
Det har stor betydelse för barnet med delaktighet inför placeringen. Kan barnet delta i processen inför placeringen/matchningen med det blivande familjehemmet? Hur får barnet möjlighet att få sina synpunkter beaktade?
Familjehemmen bör vara välinformerade och det ska tydligt framgå vad som är familjehemmets ansvar. Familjehemmen ska ha särskild utbildning som ges samordnat i länet enligt utbildningsmodell som är framtagen av Socialstyrelsen.
Samordna
Barn blir inte automatisk listade i vårdvalssystem bara för att de placeras i familjehem. Hälsooch sjukvården, barnavårdscentral (BVC) och folktandvården måste därför informeras och
förberedas för att säkerställa att barnet får tillgång till den hälsovård som barnet har rätt till.
Samma gäller för skolan/förskola om att barnet kommer att flytta liksom mottagande skola/
förskola. Det är självklart nödvändigt med samordning och samverkan vid avslut och omplacering. Det kan även finnas behov av en SIP.
www.skolfam.se
www.socialstyrelsen.se
20
Länsövergripande avtal – Ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar med sammansatt
psykisk/psykiatrisk och social problematik som behöver stöd från samhället
18

19
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Under placering

Tidsaxel över barnets hela placeringstid

Samordna
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avslutningsfasen

Kritiska punkter
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Inför avslut

Bilden är tecknad utifrån förlagan i Vägledningen ”placerade barns skolgång och hälsa” Socialstyrelsen/Skolverket med tillstånd.

Tydliggör rollerna

Tydliggör
kostnadsansvaret

Ta fram underlag

2

3

Samordna

1

Inför placering

inför placering forts.
Underlag
Socialtjänsten ska vara aktiv för att få fram de underlag som behövs. Vad gäller den pedagogiska informationen till/från skola/förskola är Barns Behov i Centrum20 (BBIC) konsultationsdokument en god hjälp. Det är viktigt att uppmärksamma om barnets rätt till utbildning varit
eftersatt med kunskapsluckor som följd samt om barnet är i behov av särskilt stöd.

hälsoundersökning
Varje barn har rätt att få tillgång till den generella hälsovården. Eftersom det förekommer att
placerade barn går miste om detta är det av stor vikt att barn som placeras får möjligheter till
en hälsounderökning. Denna görs förslagsvis under utredningstiden men senast tre månader
efter att barnet placerats.
Det finns tre olika typer av hälsoundersökning:
1. I samband med placering/hälsoundersökning enligt BBIC
2. Inför LVU förhandlingar se kap 3
3. Vid misstanke om brott mot barn se kap 3
Barnpsykiatrin (BUP) kan behöva överväga behovet av psykiatrisk vård inför placering. När
barnet har en pågående behandling och ska placeras i annat landsting kan BUP skicka remiss
direkt till det nya landstinget.
Behovet av en SIP ska övervägas.

tydliggör rollerna
BVC, förskolan och skolan behöver veta vem som ska ta del av information om barnet och vem
som har rätt att göra det. Räcker det till exempel med att familjehemmet kommer på utvecklingssamtalet eller ska även föräldrarna vara med? Det kan underlätta med en fullmakt från
föräldrarna när barnet behöver vaccinationer eller behöver läkemedel.
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Oplanerade avbrott i familjehemsplaceringar av yngre barn och långvarigt placerade barn, Socialstyrelsen 2012

under placering
Det finns en risk för att man slår sig till ro när barnet är placerat och att man därför inte är
uppmärksam på varningssignaler.
Enligt en studie som Socialstyrelsen genomfört 2012 avbryts nästan var fjärde familjehemsplacering i förtid.21
Alla som finns runt barnet måste därför ta varningssignaler om att barnet inte har det bra på
allvar, och snabbt vidta åtgärder. Barnet ska ha ett telefonnummer till sin barnsekreterare i
kommunen samt telefonnummer till Socialstyrelsen direkttelefon.

riskfaktorer
Om du får kännedom om följande ska du kontakta ansvarig socialtjänst:
• Barnet har hög frånvaro i skolan eller om skolgången inte fungerar
tillfredställande
• Barnets fysiska och psykiska hälsa försämras
• Familjehemmet/HVB deltar inte i utvecklingssamtal
• Det finns en oro för hur barnet har det i familjehemmet/HVB
• Det finns en oro för hur barnets umgänge med vårdnadshavaren
fungerar och påverkar henne/honom

tips till dig som vill veta mer
SOSFS 2012:11

Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem
och hem för vård eller boende

Socialstyrelsen Handbok

Socialnämndens ansvar och uppgifter, ”Barn och unga i familjehem och HVB”

Socialstyrelsen/skolverket Vägledning ”placerade barns skolgång och hälsa”
Tveka inte att kontakta kommunernas familjehemsenheter. Dessa når du bäst via respektive
kommuns växel. Kontaktuppgifterna finner du på handbokens sista sida.
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tips till dig som vill veta mer

http://ensamkommandebarn.skl.se
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013juni/vagledningskaforbattramottagandetavensamkommandebarn#.UcfiPLhkjG0.email
Tveka inte att kontakta Länsstyrelsen. Ansvarig personal där nås bäst via telefonväxeln.
Kontaktuppgifterna finner du på handbokens sista sida.
Finns nu en handbok om ensamkommande barn
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Ensamkommande barn
Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar till Sverige utan medföljande förälder – så
kallade ensamkommande barn. Deras levnadsöden och bakgrund varierar men gemensamt är
att de befinner sig i en utsatt situation.
I vägledningen ”Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar”22 tydliggörs
de olika ansvaren i förhållande till barnet. Ett ensamkommande barn definieras på följande
sätt:
”Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 år och som vid ankomsten
till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som
får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare”.
Mottagandet av ensamkommande barn omfattas i de flesta avseenden av samma lagar och
regler som gäller för andra barn i vård och omsorg. Därför är Socialstyrelsens publikationer
ofta tillämpliga även för mottagandet av ensamkommande barn. Observera att de barn som
tagits emot av kommunen inledningsvis oftast bor på hem för vård eller boende (HVB) vilket
innebär att de är placerade. Se avsnittet om placerade barn.

viktigt att tänka på!

Årligen försvinner det enligt Länsstyrelsernas rapport23 hundratals barn från våra kommunala
boenden i Sverige. Den största orsaken anses vara människohandel. Enligt rapporten anmäls
inte alltid de försvunna barnen som saknade.
Vid misstanke om brott finns en särskild blankett att hämta på Socialstyrelsen hemsida.
”Anmälan misstanke om brott riktat mot barn”
www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/50385%202006-08.pdf

22
23

Socialstyrelsen. Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting, Skolverket och Länsstyrelserna 2012
Länsstyrelserna 2012:27
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KAP 3
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Vid anmälan till socialtjänsten
”Alla i samhället har ett ansvar för att barn inte ska fara illa. Vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa bör allmänheten anmäla detta till socialtjänsten. De som
omfattas av anmälningsplikt har en skyldighet att göra en anmälan24.”
Ibland måste en anmälan göras till socialtjänsten. När detta händer har den som uppmärksammat barnet och ska anmäla ofta en mängd frågor och funderingar.
Kapitel tre innehåller bland annat följande:
• Skyldigheten att anmäla och att lämna uppgifter
• Hur en anmälan görs
• Vad en anmälan bör innehålla
• Till vem anmälan görs
• Om möjligheten till ett gemensamt möte med familjen och socialtjänsten
• Om möjligheten att som anmälare få återkoppling på anmälan
• Sekretessregler

Det är förståeligt att det i många fall finns en tvekan att göra en anmälan till socialtjänsten. Ett
skäl kan vara att det finns en oro för att relationen till familjen ska försämras eller att man gjort
anmälningar tidigare men då inte fått någon återkoppling. Personalen har då ingen kontroll
över vad som händer och blir osäker i sin relation till barnet och familjen. Det är viktigt att
prata med familjen om sin oro, syftet är ju att barnet/den unge och familjen ska få hjälp!

KOM IHÅG!

• Det finns inga onödiga anmälningar. Är du osäker rådgör
med socialtjänsten utan att nämna namn
• Det är socialtjänstens uppgift att bedöma vilken grund
som kan finnas för uppgifterna

24

SoL 14 kap 1§
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Anmälningsskyldighet
I Hallands samtliga kommuner finns enheter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård
som ansvarar för att ta emot anmälningar, bedöma om utredning ska inledas och verkställa
inledda utredningar. Kvälls-, nattetid och helger finns socialjour, se telefonnummer på handbokens sista sida.
Oavsett om anmälaren är en privatperson eller en personal med anmälnings- och uppgiftsskyldighet finns möjlighet att först konsultera socialtjänsten utan att nämna barnets namn.
Skulle socialtjänsten bedöma att en anmälan ska göras måste den som omfattas av anmälningsskyldighet dels tala om barnets namn, dels sitt eget samt naturligtvis lämna uppgifter om anmälan.25  Det finns ingen möjlighet att vara anonym.
För den som inte omfattas av anmälnings- och uppgiftsskyldighet finns möjlighet att tala om
barnets namn och uppgifter om anmälan men inte sitt eget namn. Observera att det inte går att
kräva anonymitet om man redan sagt sitt namn. Om det finns risk för exempelvis våld mot anmälaren finns dock möjlighet att sekretessbelägga dennes namn och de uppgifter som gör det
möjligt att identifiera denne.26 Se mer om sekretesskydd för anmälare under rubrik ”Sekretess”.

hur görs en anmälan?
Det finns ingen bestämd form för hur en anmälan skall se ut. Oavsett form är det en uppgift
som kommit till socialtjänstens kännedom. Socialtjänsten har skyldighet att bedöma om utredning ska inledas. Denna bedömning ska ske skyndsamt.
I regel är det bäst att först tala med föräldern om att en anmälan kommer att göras. Ett gemensamt möte med anmälaren, föräldern och socialtjänsten är i regel att föredra.27) Observera att
när anmälaren omfattas av anmälningsskyldigheten kan denne begära ett sådant möte, se mer
under rubrik ”Gemensamt möte”.
Tycker du att misstanken är vag, är osäker på om anmälan ska göras eller hur den ska
göras? Rådgör med personal inom socialtjänsten. Du ska inte ange barnets/föräldrarnas personuppgifter vid sådan rådgivning.
SoL 14 kap 1§
OSL 26 kap 5 §
27
SoL kap 14 1a §
25

26
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Socialtjänsten begär dock alltid en skriftlig anmälan från de som omfattas av anmälningsplikt. I
ett brådskande ärende går det bra att först lämna informationen muntligt och senare komplettera med en skriftlig anmälan.
I det fall ett barn misstänks utsättas för övergrepp i det egna hemmet kan det vara nödvändigt,
för barnets skydd och för att tillförsäkra både föräldrar och barn rättssäkerhet, att initialt inte
informera föräldern om sina misstankar.
För den personal som omfattas av anmälnings- och uppgiftsskyldighet kan det vara ett stöd att
ha en tydlig form för hur anmälan skall ske. Observera dock att det vid misstanke om övergrepp
mot barn kan finnas anledning att inte följa den normala rutinen för hur anmälan ska ske.
Läs mer om detta i kapitel fyra.

till vem görs anmälan?
Anmälan på dagtid sker direkt till ansvarig socialtjänst. Lämpligast är att begära att få tala
med mottagningsenhet eller ansvarig arbetsledare. Utanför kontorstid nås samtlig socialtjänst,
förutom Kungsbacka, via SOS alarmering. Socialtjänsten i Kungsbacka är ansluten till socialjouren i Göteborg. Socialtjänsten i Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm har en
gemensam jourverksamhet. Vid misstanke om övergrepp kan anmälan även göras direkt till
Polisen28. Kontaktuppgifter hittar du på handbokens sista sida.
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anmälans innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Datum
Vem anmälan avser, namn, personnummer, adress, telefon
Vårdnadshavarnas namn, adress och telefon
Var barnet går i förskola/skola
Barnets lärare, personal
Behov av tolk
Anmälares namn och telefon
Anledning till anmälan, gärna exempel på konkreta händelser, eventuell
dokumentation
Anmälarens relation till barnet
Om barnet och vårdnadshavarna är informerade om anmälan
Om det är någon annan som delar oron
Hur länge har ni varit oroliga
Var barnet befinner sig nu
Om det finns det andra barn i familjen
Hur barnets nätverk ser ut
Om barnet eller föräldrarna har någon funktionsnedsättning
Hur barnet kommunicerar och om det använder några hjälpmedel för
sin kommunikation

När anmälan kommit till socialtjänsten
Socialtjänsten har en skyldighet att omedelbart göra en bedömning om barnet är i behov av
skydd, detta oavsett hur socialtjänsten har fått kännedom om uppgiften.29

gemensamt möte
Är anmälaren personal som omfattas av anmälningsskyldighet bör denne erbjudas ett gemensamt möte med familjen och socialtjänsten. Syftet är att alla ska få samma information, barnet
ska skyddas och möjligheterna till rätt insatser ska öka. En bra regel är därför att socialtjänsten
kontaktas i god tid före anmälan för att på så sätt kunna planera ett sådant möte. När föräldrarna/barnet är med vid ett sådant möte kan det vara bra om de har sällskap av en person de
känner sig trygg med.

tidsgräns
Socialtjänsten ska fatta beslut om att inleda/inte inleda utredning senast 14 dagar efter inkommen anmälan. När omedelbar bedömning gjorts av skyddsbehov inleds också utredning
omedelbart.30

återkoppling
Socialtjänsten får, på begäran, informera den som har anmälningsplikt om att en utredning
inletts, inte har inletts eller redan pågår.31
En anmälan och ett gemensamt möte kan bli en väckarklocka som innebär förändring för barnet och familjen även om den inte leder till en utredning.

28
31

Se handbokens sista sida för kontaktuppgifter, 29 SoL 11 kap 1 a §, 30 SoL 11 kap 1 och 1 a §§
SoL 14 kap 1 b §
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Om en utredning inleds
Om bedömning görs att en utredning ska inledas så sker detta omedelbart. De som berörs ska som
regel genast underrättas om att utredning har inletts. Socialtjänsten har under utredningen befogenheter att konsultera sakkunniga och att ta de kontakter som behövs.
De som omfattas av anmälningsplikt har en skyldighet att lämna alla uppgifter som kan vara av
betydelse för barnets behov av stöd och skydd.
Som grund för utredningen görs en utredningsplan. Av utredningsplanen framgår vilka frågeställningar som ska belysas samt vilka kontakter socialtjänsten kommer att ta under utredningen.
Den färdiga utredningen ska innehålla en allsidig redogörelse för barnets situation och en bedömning av barnets behov i förhållande till föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa.

Utredningen ska utmynna i ett beslut som i princip kan delas in i fyra undergrupper:
1.

Det finns inget behov av insatser

2.

Insatser behövs och föräldrarna/den unge samtycker till dessa

3.

Insatser behövs men föräldrarna tackar nej. Det finns inte tillräckliga skäl för att
ansöka om vård i enlighet med LVU. Uppföljning kan dock ske.32

4.

Ansökan om tvångsvård i enlighet med Lag med särskilda bestämmelser om		
vård av unga (LVU) till Förvaltningsrätten.

Utredningen ska normalt sett avslutas inom fyra månader.
Observera att både barnet och dess anhöriga kan erbjudas insatser under såväl utredningstiden som
mer långsiktigt. Om det finns behov av insatser under utredningstiden ska sådana erbjudas.

32

40

SoL 11 kap § 4 a

bbic – barns behov i centrum
Barns Behov i Centrum bygger på nio grundprinciper. Forskningen tar sin utgångspunkt i utvecklingspsykologiska teorier, empiriska studier om barn och hur barns utveckling påverkas av att leva
utifrån såväl positiva som negativa förutsättningar.33 I princip samtliga Sveriges kommuner arbetar
idag utifrån en utredningsmodell som utgår från BBIC.
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Känslo- och beteendemässig utveckling

”I rätten till omvårdnad ingår inte endast rätten för barnet att få sina materiella behov
tillfredsställda. Minst lika viktigt är den del som kan hänföras till barnets psykiska behov. I barnets rätt till trygghet ligger bland annat att få leva i ett stabilt förhållande och
att ha någon att lita på. Till en god vård och fostran hör att barnet får känna att det
behövs och att barnet får pröva sina förmåga att utveckla sina inneboende resurser för
att efter hand frigöra sig från sitt beroende av vårdnadshavarna. I en god fostran ligger
också att barnet får lära sig att sätta gränser för sitt handlande och ta ansvar.”

33

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic

Enligt prop 1982/82:168 s. 59 FB 6 kap 1§
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Sekretess
allmänt
Med sekretess menas förbud mot att lämna ut en
uppgift. Förbudet gäller både muntliga uppgifter och skriftliga uppgifter inklusive utlämnande
av handlingar. Som handling räknas bland annat
skrift, bandupptagningar, DVD-inspelning och digitala former.

socialtjänst och hälsooch sjukvård
Av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) framgår att personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst omfattas av sekretess:
”Sekretess gäller… för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller honom någon närstående person lider
men”.
Detta innebär att dessa personalkategorier omfattas av en mycket stark sekretess. Den starka
sekretessen fortsätter gälla även efter att ett ärende avslutats.

skolan
Inom skolan gäller sekretess bland annat i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats.
Inom skolan har sekretessen olika styrka för olika personalkategorier.
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polisen
Polis omfattas av förundersökningssekretess.34 En förundersökning inleds när ett brott som
lyder under allmänt åtal har begåtts, om det inte är uppenbart att brottet inte går att utreda.*
Uppgifterna i en förundersökning får inte lämnas ut eftersom detta skulle kunna skada utredningen. Förundersökningssekretess upphör normalt sett när ett eventuellt åtal väcks. Sekretessen kan dock fortsätta gälla med hänsyn till de inblandade personerna. Uppgifter kan vara
fortsatt sekretessbelagda om en enskild person skulle skadas eller lida men av att uppgifterna
blir kända. I sådana fall kan alltså sekretessen fortsätta att gälla även efter att åtal har väckts.

vad betyder ”men”?
Innan en uppgift lämnas ut av personal som omfattas av sekretess måste alltså den som lämnar
uppgiften vara helt säker på att utlämnandet inte leder till ”men” för den berörde eller någon
närstående till honom/henne. ”Men” har en vid innebörd och betecknar både fysiskt som psykiskt obehag. Det är viktigt att observera att det är den enskildes tolkning av vad som är ”men”
som gäller. Skada innebär i huvudsak ekonomisk skada.

sekretessen gäller inte för part
Som huvudregel gäller att sekretessen inte hindrar part (i detta fall en person som har ett rättsligt erkänt intresse, till exempel en förälder vad gäller ett barn) att ta del av handling eller annat
material i sitt ärende.

sekretesskydd i vissa fall för barn gentemot
föräldrar
Observera att sekretess som skydd för en underårig även kan gälla i förhållande till föräldrarna.
Detta under förutsättning att den underårige kan misstänkas ta allvarlig fysisk, psykisk eller
annan skada om uppgifterna lämnas till vårdnadshavaren.35

34
35

OSL 18 kap 1 §
OSL 12 kap 3 §
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Vad kan bryta sekretessen?
samtycke
Den enskilde kan lämna sitt samtycke till att uppgiften röjs. Det finns inga krav på att detta ska
ske skriftligt eller på något annat sätt. Däremot ska ett samtycke vara preciserat vad gäller vilka
uppgifter som får lämnas ut och till vem.
Justitieombudsmannen (JO) har ansett att man inom socialtjänsten, i de fall samtycke bedöms
behövas, bör införskaffa ett uttryckligt och skriftligt samtycke. Detta då det regelmässigt handlar om utlämnande av uppgifter av känslig natur. Samtycket bör undertecknas av den enskilde
själv och riktas till myndigheten och inte till tjänstemannen.

skyldighet att anmäla till socialtjänsten
De myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter/verksamheter som har anmälningsskyldighet.

uppgiftsskyldighet
Sekretessen hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet om uppgiftsskyldigheten följer av lag eller förordning.

uppgift mellan socialtjänst och hälso- och
sjukvård
Det finns ett viktigt undantag från socialtjänsten och Hälso- och sjukvårdens sekretess.36
Sekretessen hindrar inte att uppgift om en enskild eller någon närstående till denne, i vissa tydligt
angivna fall, lämnas mellan myndigheterna om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård,
behandling eller annat stöd.
Bestämmelsen gäller bland annat för unga som inte har fyllt arton år, men också för en gravid kvinna eller någon närstående till denna, i det fall uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till
skydd för det väntade barnet. Det är främst uppgifter om den gravida kvinnan med sitt ofödda barn
som är aktuella att lämna ut, men även uppgifter om närstående får alltså lämnas ut, exempelvis om
närstående till en gravid kvinna missbrukar alkohol eller narkotika.
36
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OSL 25 kap 12 § (Hälso- och sjukvård) OSL 26 kap 9 § (Socialtjänst)

En förutsättning för utlämnandet är att myndigheterna behöver samarbeta med varandra för att ge
nödvändig vård, behandling, stöd, eller när det gäller ett väntat barn, göra en nödvändig insats till
skydd för det. Myndigheter som kan behöva samverka är socialtjänst, mödrahälsovård, barnhälsovård, vuxenpsykiatri och elevhälsa.
Möjligheten bör användas med urskillning och varsamhet och bara i de situationer där det framstår
som direkt nödvändigt att bistå en enskild eller ett väntat barn. En förutsättning är att den berörda
personen kan antas direkt motsätta sig att uppgifter lämnas ut om hans eller hennes personliga
förhållanden, eller att saken brådskar så att det inte finns tid att utverka ett samtycke. Om uppgifter
lämnas ut, är det viktigt att den enskilde i möjligaste mån underrättas om detta i efterhand.

uppgift till polis och åklagare
I vissa särskilt angivna fall hindrar inte sekretessen inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten att uppgift lämnas till polis och åklagare.

tips till dig som vill veta mer
Tveka inte att vända dig till socialtjänsten med frågor. Om frågorna inte är av allmän karaktär utan rör en familj ska du initialt inte ange barnets eller familjens namn. Kontaktuppgifter
till socialtjänstens mottagningar finner du på handbokens sista sida.
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KAP 4

”Det finns många sätt att gråta: Högljutt, tyst eller inte alls.”
Källa: Stig Johansson (1936-) svensk aforistiker
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Vid en akut risk för barnet
”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala
åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt
eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel
eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller
den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.”
Barnkonventionen artikel 19 punkt 1
Kapitel fyra vänder sig i första hand till personal inom socialtjänst, polis och sjukvård men kan
också ha ett värde för annan personal som anmält eller/och fungerar som stöd för ett barn som
misstänks ha varit utsatt för ett övergrepp.
Kapitlet behandlar bland annat följande områden:
• Den akuta risken för barnet
• Samråd mellan ansvariga myndigheter
• Vem som ansvarar för vilka insatser/åtgärder
• Polisanmälan
• Omhändertagande och placering
• Förhör
• Läkarundersökning
• Behandlingsinsatser
I kapitlet lyfts en särskild grupp barn som lever under akut risk. Det är de barn som lever i
familjer med hedersproblematik.

Socialtjänstens ansvar för omedelbar
skyddsbedömning
När en anmälan om oro för ett barn kommer till socialtjänsten görs en bedömning om det
finns en akut risk för barnet och om det är i behov av omedelbart skydd.
Akut risk för barnet kan exempelvis finnas vid misstanke om sexuella övergrepp, våld, allvarlig
försummelse eller allvarliga brister i tillsynen, som förekommit i närliggande tid eller är pågående. Vid misstanke om att ett barn far illa är det viktigt att kontrollera om det finns fler barn
i familjen som omfattas av ett eventuellt skyddsbehov.
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Barnet ska:
SKYDDAS från ytterligare övergrepp, påtryckningar och repressalier
HÖRAS, bli lyssnad på och bekräftat
SKONAS från att känna myndigheternas agerande som en bestraffning
TILLGODOSES RÄTTSSKYDD av ansvariga myndigheter

Myndigheterna ska:
SAMORDNA sina åtgärder i inledningsskedet så att respektive myndighet inte hindrar
eller försvårar varandras utredningar
MEDVERKA till att respektive myndighets utredning blir så snabb och skonsam som
möjligt för alla i familjen
ERBJUDA barnet och dess familj vård och behandling för fysiska och psykiska skador
och följdverkningar
RESPEKTERA varandras verksamhetsområden
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Samråd
Samråd ska alltid ske när det misstänks att ett barn utsatts för sexuella övergrepp eller våld men
kan också användas när barnet bevittnat våld.
Vid misstanke om övergrepp riktade direkt mot barnet bör undantag från principen om samråd endast ske i det fall socialtjänsten känner sig helt trygg i att snabba, stödjande insatser är
tillräckliga för barnets skydd, rättssäkerhet och eventuella behov av behandling.
Samrådet har flera funktioner. Väsentligast är att utredningsarbetet ska planläggas så att inblandade utredare/behandlare vet vem som gör vad och i vilken ordning. För socialtjänstens
del kan genomgången med polisen också tjäna som ett underlag om polisanmälan ska göras
eller inte. Vidare kan omedelbara insatser planeras så att genomförandet av dessa inte negativt
påverkar en förundersökning från polisens sida. Samrådet kan även i ett första stadium ha till
syfte att få fler infallsvinklar utifrån den information man har i ärendet.
Närvarande vid samrådet bör vara närmaste arbetsledare och utredande socialsekreterare från
socialtjänsten samt representanter från polis och barnpsykiatri. Det är väsentligt att den tjänsteman inom socialtjänsten som i sin tjänsteutövning har rätten att polisanmäla brott riktade
mot barn närvarar vid samrådet. Detta för att undvika fördröjningar vid omedelbart behov
av insatser från både polis och socialtjänst. Vid behov kan åklagare, läkare med flera inkallas. I normalfallet är personerna som samrådet gäller anonymiserade, det vill säga inga namn
nämns.
Samråd behöver inte innebära ett personligt möte med alla inblandade parter närvarande,
samråd kan också ske via telefonkontakt eller dylikt. Detta kan vara särskilt lämpligt vid akut
behov av samråd eller uppföljande samråd.
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det första samrådet
Vid det första samrådet kan exempelvis följande åtgärder och frågor tas upp:
Bedömning av barnets situation och innehållet i anmälan
Bedömning av om polisanmälan ska göras
Bedömning om förundersökning ska inledas
Planering av vem som gör vad och i vilken ordning under det akuta skedet
Behov av särskild företrädare för barn
Hur och när vårdnadshavarna ska informeras om anmälan, samråd och
planerade åtgärder
Om socialtjänsten bör samtala med barnet eller inte innan ett eventuellt förhör
Bedömning av föräldrarnas skydds/omsorgsförmåga
Behov av akut placering av barnet enligt SoL eller LVU
Var barnet ska vistas under utredningstiden
Begränsning av umgängesrätten enligt 14 § LVU
Läkarundersökning av barnet
Förhör med barnet, efter beslut av förundersökningsledaren kan representanter
från socialtjänsten och BUP följa samtalet via monitor i angränsande rum
Förhör med misstänkt gärningsman
Förhör med familjemedlem
Behov av krisstöd och akuta behandlingsinsatser
Behov av insatser från vuxenpsykiatrin

Tyngdpunkten och behovet att diskutera samtliga punkter varierar utifrån ärendets karaktär.
Socialtjänsten dokumenterar samrådet, vad det mynnar ut i och vilka som deltagit.
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fortsatt samråd
Det kan i förväg vara svårt att förutse alla händelser och problem som kan uppstå i samband
med en utredning om sexuella övergrepp och barnmisshandel.
Fortlöpande samråd mellan utredarna är väsentliga för att:
• Följa upp tidigare beslut
• Informera om vad som hänt
• Diskutera nya behandlingsalternativ
• Inte förlora tid
• Kunna hålla en klar handlingslinje
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En komplex process
ANMÄLAN
inkommer

Telefonsamråd
med polis vid absolut
akut situation

POLIS/ÅKLAGARE

ANMÄLAN
inkommer

SOCIALTJÄNST
Polisanmälan

SAMRÅD
Socialtjänst – Polis
Barnpsykiatri – Åklagare

Beslut av åklagare om
FÖRUNDERSÖKNING
–
Om så krävs –
frihetsberövande

ÅTAL

RÄTTEGÅNG
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KRISSTÖD
BUP/
Socialtjänst

Socialtjänst
polisanmäler

Läkarundersökning
–
Rättsmedicinsk
undersökning
På initiativ från polis

Fortsatt samråd
och uppföljning

Förhandsbedömning –
skall utredning inledas
Skydds/riskbedömning

Socialtjänsten
utreder
–
Vid behov omedelbart
omhändertagande
enligt LVU

INSATSER
enligt socialtjänstlagen SoL
–
Ev. ANSÖKAN OM
VÅRD enligt LVU

BEHANDLING AV
barn och familj

Polisanmälan
Skäl till polisanmälan kan vara följande:
• Barnets rättsskydd måste tillgodoses
• Barnets rätt till ersättning
Om uppgifterna till socialtjänsten är alltför vaga eller händelsen är preskriberad görs inte polisanmälan alternativt inleds inte eller nedläggs polisutredning. Socialtjänsten bör dock alltid
samråda med polis/åklagare om polisanmälan ska göras eller inte. I det fall polisanmälan inte
görs ska socialtjänsten dokumentera bedömningen/skälet till detta.
Observera att socialtjänstens utredningsskyldighet kvarstår oavsett om en polisanmälan görs
eller inte.
Om det under den fortsatta utredningen framkommer nya uppgifter som styrker ett misstänkt
övergrepp bör kontakt åter tas med polis/åklagare.
Rätten att fatta beslut om polisanmälan bör delegeras till chef i första linjen inom socialtjänsten. Det ligger i sakens natur att ärenden om misshandel och sexuella övergrepp kan behöva
anmälas skyndsamt. Det faktum att ett brott inte kan styrkas, är inte detsamma som att ett brott
inte har begåtts.

Omhändertagande enligt LVU samt placering
I vissa situationer kan det bli aktuellt för socialnämnden att, vid ett barns omedelbara behov av
skydd, ingripa akut utan att behöva avvakta förvaltningsrättens beslut. I undantagsfall kan beslut
fattas utan att föräldrarna informeras i direkt samband med omhändertagandet och förfrågan om
eventuellt samtycke inhämtats. Detta kan vara aktuellt när förälder misstänks för att ha utsatt barnet för övergrepp i någon form.
Utgångspunkten för att det skall vara aktuellt med omedelbart omhändertagande är att det är sannolikt att barnet kan behöva vård utifrån LVU-lagstiftningen och att förvaltningsrättens beslut inte
kan avvaktas.
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Någon av följande tre förutsättningar skall vara uppfylld:
• Det finns risk för att barnets hälsa och utveckling allvarligt skadas
• Den fortsatta utredningen försvåras
• Vidare åtgärder hindras, till exempel att förälder avviker med barnet
Om polisanmälan har skett är det självklart en fördel om förundersökningen kan läggas till
socialnämndens övriga beslutsunderlag. Resultatet av en polisutredning får dock inte vara
utslagsgivande för nämndens beslut. Barnets rättsskydd får inte vara beroende av polis- och
åklagarmyndigheternas möjligheter att bevisa att en viss bestämd person har handlat brottsligt
gentemot ett barn.
Så länge förundersökningen inte är slutförd är det åklagaren som beslutar om vilka uppgifter
och handlingar som kan lämnas till socialnämnden.
Den sammanställda sociala utredningen ska delges föräldrarna och barn som fyllt 15 år.
Om uppgifter från en inte slutförd förundersökning förts in i den sociala utredningen blir även
dessa uppgifter delgivna. Det kan innebära svårigheter att slutföra förundersökningen.

vård enligt lvu
Utifrån det samlade utredningsmaterialet ska socialnämnden fatta beslut om antingen att det omedelbara omhändertagandet ska upphöra eller att hos förvaltningsrätten ansöka om vård.
Innan en ansökan om vård görs till förvaltningsrätten ska en läkarundersökning göras, om den inte
av särskilda skäl är onödig.
Om polisanmälan är gjord bör läkarundersökningen samordnas med polisen.
Beslut om vård fattas av förvaltningsrätten. Val av vårdform och verkställighet beslutas av socialnämnden.
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om en akut placering är nödvändig
Oavsett var barnet vistas under utredningstiden är det viktigt att det inte i onödan berövas
kontakt med sina närstående. Det kan dock vara nödvändigt att begränsa dessa kontakter.
För barnets del är fortsatt vistelse i hemmet det naturligaste. Som tidigare nämnts förutsätter
detta att barnet kan garanteras skydd där. Ett sätt kan vara att den misstänkte/misstänkta förövaren flyttar. Väsentligt är att barnet inte utsätts för påtryckningar av andra närstående. Om
barnet inte kan försäkras detta måste det placeras utanför hemmet.
För att i möjligaste mån skona barnet från upplevelsen att bli bestraffat genom socialtjänstens
agerande bör möjligheten att placera det hos någon i dess nära omgivning undersökas – hos
släktingar eller andra personer i dess nätverk, där motsvarande garantier kan ges. Om detta
inte är möjligt eller lämpligt kan ett så kallat jourfamiljehem bli aktuellt.
Barnet ska endast läggas in på barnklinik om det är nödvändigt av utredningsskäl eller för medicinsk vård.

begränsningar i umgängesrätten
Barn som blir inlagda på sjukhus eller placerade utom hemmet har vanligen rätt att besökas av
föräldrar och andra anhöriga. Man måste dock i dessa fall tänka på riskerna att barnet påverkas
(förbjuds att tala, hotas med repressalier). Det är därför viktigt att omedelbart ta ställning till
vilka som får besöka barnet och om besöken skall vara övervakade.
Beslut om inskränkningar i umgängesrätten fattas av socialnämnden. Socialnämnden kan delegera rätten att besluta om en tillfällig begränsning av umgängesrätten till handläggarnivå.

skyddad vistelseort
I allvarliga situationer kan det även bli aktuellt att fatta beslut om att barnets vistelseort skall
hemlighållas för föräldrarna. Bestämmelsen ska användas restriktivt. Anledningen till att hemlighålla barnets vistelseort kan vara att det finns en grundad anledning att tro att vårdnadshavarna egenmäktigt kommer att föra bort barnet och att det skulle äventyra dess utveckling och
hälsa, risk att utsättas för fysiskt/psykiskt våld eller annan allvarlig fara.
Beslutet om begränsningar i umgängesrätten och skydd av vistelseort ska övervägas kontinuerligt, minst var tredje månad.
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Polisen och åklagarens utredning och
åtgärder
När en anmälan om misstänkt sexuellt övergrepp eller misshandel inkommit till polisen från
socialtjänsten eller någon annan (enskild), inleds i regel en förundersökning av polis eller åklagare.37
Förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse eller annat skäl finns anledning
att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Förundersökningen behöver dock
inte inledas om det är uppenbart att bottet inte går att utreda.
Förundersökning, där målsäganden vid tiden för anmälan inte fyllt 18 år, ska bedrivas särskilt
skyndsamt om brottet riktats mot målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid och det för brottet är
föreskrivet fängelse i mer än sex månader.
Förundersökningen ska vara avslutad och beslut fattat i åtalsfrågan så snart det kan ske och
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 hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.

Förhör och tvångsåtgärder
förhör med barnet
Förundersökningsledaren (polis eller åklagare) fattar beslut om förhör skall hållas med målsäganden (barnet). Hos polisen förhörs barnet av en särskilt utbildad förhörsledare.
Förhör med någon som är under 18 ska planeras och verkställas så att det inte uppkommer fara
för den som förhörs.38 Förhör får inte äga rum fler gånger än som är nödvändigt med hänsyn
till utredningens art och barnets bästa. Förhör bör hållas av en person med särskild kompetens
för uppgiften.39
Förhöret dokumenteras alltid även barnets kroppsspråk är viktigt att dokumentera. Av detta
kan man utläsa mycket som har betydelse för barnets berättelse. Barn över 15 år förväntas
närvara och vittna vid en rättegång. Är barnet under 15 år kan dokumentation i form av film
användas för att barnet ska slippa närvara vid rättegång. Rättens parter har dock möjlighet att
kalla barn under 15 år att vittna inför domstol.
37

RB 23 kap 1-4 §§, 38 FUK 17 §, 39 FUK 18 §
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Förhöret sker oftast i ett särskilt förhörsrum. Detta är inrett på ett sådant sätt att förhöret kan
ske på ett så störningsfritt sätt som möjligt. Förhöret kan också hållas på annan plats till exempel i barnets hemmiljö eller liknande. Har övergreppen skett i hemmet är det inte säkert att
detta är den bästa platsen att hålla förhör, men i vissa fall kan detta vara enda sättet att hjälpa
barnet att minnas händelsen.
Huvudregeln är att barnet och förhörsledaren är ensamma i förhörsrummet. Det är dock av
största vikt att barnets vårdnadshavare eller någon annan person som barnet har förtroende
för, följer med till polisen och finns där efter förhöret. Är förälder eller annan närstående misstänkt för övergreppen mot barnet ska inte denne/denna följa med barnet. Åklagaren kan vid
tingsrätten begära att en särskild företrädare utses, som tillvaratar barnets rätt.40 Barnet kan
därefter förhöras av polis utan vårdnadshavarens samtycke. Särskild företrädare utses av tingsrätten och är advokat eller jurist vid en advokatbyrå. Det är polisens intention att hålla förhör
med barnet innan socialtjänsten fortsätter med sin utredning. Ibland kan dock de sociala myndigheterna av en eller annan orsak vara tvingade att påbörja sitt arbete utan att polisen har
hunnit hålla sina förhör.

förhör med övriga personer
Föräldrar, övriga familjemedlemmar, dagis, skolpersonal och andra som kan tänkas ha uppgifter om barnet och det barnet eventuellt varit med om ska också förhöras. Detta för att förundersökningsledaren ska få ett så brett underlag som möjligt i sin bedömning av ärendet.

förhör med den som är misstänkt
När den som är misstänkt förhörs ska en offentlig försvarare förordnas vid misstanke om ett
brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än sex månaders fängelse eller om personen är
anhållen eller häktad. Den misstänkte har dock rätt att på egen begäran få en försvarare även i
övriga fall, dock förordnas ingen offentlig sådan.

tvångsåtgärder
Polis/åklagare har rätt att besluta om tvångsmedel till exempel husrannsakan. Husrannsakan
kan vara värdefullt för att säkra bevis som kan ha betydelse för förundersökningen. Vid husrannsakan letas det efter till exempel kläder, sängkläder, dagböcker, datainformation mm.
Föremålen kan tas i beslag och i förekommande fall görs också en teknisk undersökning av
brottsplatsen och de beslagtagna föremålen. Teknisk undersökning på brottsplatsen utförs av
polispersonal. De föremål som tagits i beslag för DNA-analys skickas till Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL).
40
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Åklagarens ansvar och uppgift
När det gäller våld och övergrepp mot barn är regelmässigt en åklagare förundersökningsledare. Efter samråd med företrädare för socialtjänsten, polisen och sjukvården bedömer åklagaren
om det finns misstanke om brott. I förekommande fall beslutar åklagaren att förundersökning
ska inledas.
Åklagaren avgör hur polisutredningen ska bedrivas.
Under förundersökning och i förhör med olika personer kan följande frågor aktualiseras:
• Behov av målsägandebiträde
• Behov av särskild företrädare för barn
• Hämtning till förhör
• Anhållande
• Husrannsakan
• Kroppsvisitation
• Kroppsbesiktning
• Beslag

tips till dig som vill veta mer
Tveka inte att kontakta socialtjänst eller polis med frågor. Om frågorna inte är av allmän
karaktär utan rör en familj ska du initialt inte ange barnets eller familjens namn.
Kontaktuppgifter hittar du på handbokens sista sida.
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Sjukvårdens uppgift och ansvar
läkarundersökning och utlåtande
Läkarundersökningen ska ske på barnklinik.
Läkarundersökning kan utföras på begäran av vårdnadshavare, socialtjänst eller polis. När en
vårdnadshavare i sådant fall begär undersökning ska barnkliniken alltid överväga anmälan till
socialtjänst och/eller polis. Om det finns osäkerhet, samråd alltid med socialtjänst utan att
initialt ange barnets, familjens namn.
Om socialtjänsten får misstanke om våld mot barn kan de begära läkarundersökning. Begäran
ska göras skriftligt och journalföras. Mot föräldrarnas vilja krävs ett beslut enligt LVU för att
göra en undersökning.
Polis kan begära undersökning som ovan.
Vid misstanke om sexuella övergrepp ska läkarundersökning i första hand initieras av polisen.
Detta bör ske snarast möjligt med tanke på DNA-påvisning. När det gäller misstänkta sexuella övergrepp är rättssäkerhetsfrågan särskilt viktig. Det handlar om barnets rättssäkerhet och
den/de misstänktas rättssäkerhet och det krävs ytterst noggranna utredningar från alla inblandade myndigheters sida.
Det finns en risk för att möjligheten till en rättssäker polisiär utredning påverkas negativt om
läkare och socialtjänstpersonal har talat med barnet före polisen och i samband med det ställt
vad som kan uppfattas som ledande frågor. Detta kan vara en svår balansgång. Självklart måste
dock barnet, om det får förtroende för personalen, få möjlighet att berätta om vad det upplevt
och om sin situation. Det är väsentligt att berörd personal har fått utbildning i hur ett sådant
samtal kan föras.
Om polisens utredning störs finns dels risken att det inte är möjligt att bevisa att ett brott har
begåtts, vilket påverkar socialtjänstens möjligheter att skydda barnet, dels att det för den misstänktas/es del inte helt går att avfärda obefogade misstankar. Regelmässigt krävs ett rättsintyg
vilket ligger inom polisens ansvarsområde att begära om.
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Undersökningen
Barnklinikens strävan är att barnet ska känna sig tryggt och lägger stor vikt vid att upprätta
en förtroendefull kontakt med barnet. Det är viktigt att läkarundersökningen, för barnets
skull, sker så noggrannt och så skonsamt som möjligt.

Vid undersökning begärd av förälder finns dennes uppgifter som grund för undersökningen.
Vid begäran från socialtjänsten finns de vid anmälan uppgivna grunderna för misstanke redovisade. Barnet ska inte utfrågas av läkaren om de händelser som föranlett undersökningen
och heller inte få några ledande frågor. En skriftlig begäran från polismyndighet ska helst ha
föregåtts av förhör med barnet.
I den skriftliga begäran om undersökning från polis eller socialtjänst ska det finnas uppgifter
om vad som inträffat. I ett rättsintyg görs en bedömning av undersökningsfynden i relation till
uppgivna händelser. Ju bättre uppgifter om vad som hänt med barnet, desto bättre förutsättningar för en bra bedömning. Uppgifterna om vad som hänt barnet ligger också till grund för
planeringen av undersökningen.
Om mindre än tre dygn förflutit sedan övergreppet bör läkarundersökning ske snarast. Då ska
barnets kläder tas tillvara och förvaras på adekvat sätt, i papperspåse. Anledningen till detta är
att kläderna kan behövas för eventuell teknisk undersökning från polisens sida. Om längre tid
förflutit så planeras för undersökning vid en senare tidpunkt.

läkarutlåtandet vid misstanke om brott
• Bör utfärdas av specialistkompetent barnläkare/gynekolog/kirurg/ortoped. Om undersökningen är planerad görs den av läkare som skaffat vana och erfarenhet av denna typ av
undersökningar. Vid behov anlitas rättsmedicinsk expertis.
• Ska, utöver en objektiv beskrivning av undersökningsmaterialet, innehålla en redogörelse
för vilken betydelse fynden tillmäts i det aktuella sammanhanget.
Observera att frånvaron av bevis för en händelse ingalunda är bevis för att händelsen inte inträffat, vilket bör preciseras i det slutgiltiga utlåtandet.
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bemötande och förtroende
Det är bra, i vissa fall nödvändigt, att en person som barnet känner förtroende för finns med
vid undersökningen. Äldre barn kan välja att vara ensamma vid undersökningen, alternativt
välja vem som ska närvara. Det är väsentligt att alltid fråga barnet hur det vill ha det och att
barnet är delaktigt i beslutet. Det som framkommer vid den fysiska undersökningen och de
uppgifter som barnet lämnar i samband med den ska noggrant journalföras. Om möjligt bör
barnets svar nedtecknas i citatform: ”Barnet svarar…”.
Det är viktigt för barnet att han/hon delges resultatet av undersökningen. Det är av stort värde
att få besked om kroppen tagit skada eller om det syns vad som har hänt. Synliga tecken ska
beskrivas för barnet.

läkarundersökning
En läkarundersökning vid misstanke om brott mot barn består dels av en beskrivning av barnets sjukdomshistoria och dels av en allmän läkarundersökning av hela kroppen som bland
annat innefattar att munhåla och hela hudytan kontrolleras, rodnader, svullnader och blåmärken noteras. Hjärta och lungor lyssnas på och magen undersöks. Vid planerad undersökning
på barnmottagningen läggs stor vikt på att inte tillfoga barnet ytterligare obehag. Som regel
används inte pinnar, instrument eller fingrar vid en undersökning av underlivet om situationen
inte är akut.
Det är önskvärt att barnet är vaket och delaktigt under undersökningen då resultatet blir bättre
och mer tillförlitligt. Detta trots att läkarundersökning vid misstanke om våld/penetration kan
vara påfrestande. En undersökning som sker under narkos kan vara skrämmande då barnet
inte har kontroll över det som sker.

roller och skyldigheter
Barnläkaren/kirurgen/ortopeden/gynekologen ska genomföra läkarundersökning men inte
utreda skuldfråga och inte bedöma behovet av skydd eller bearbeta det eventuella psykiska
traumat.
Läkarundersökningen ska påvisa eventuella skador och vid behov leda till de medicinska åtgärder som kan krävas (prover, röntgen, gipsning, antibiotika etcetera). Foto eller annan inspelad
dokumentation används.
Rättsmedicinen lyder inte under sjukvården utan under Justitiedepartementet och Rättsmedicinalväsendet.
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Barn- och ungdomspsykiatrins uppgift
och ansvar
Barn- och ungdomspsykiatrin medverkar vid samråd och erbjuder både krissamtal och behandling.

samråd
När misstanke finns om sexuellt övergrepp eller misshandel medverkar BUP initialt vid samråd. För att initiera ett samråd kontaktas respektive BUP-mottagning. Under samrådet rådgör
man bland annat kring vilka krisinsatser som ska erbjudas familjen och när i tid det är mest
lämpligt att erbjuda dessa. Förutom att samplanera insatserna bidrar BUP med specifika kunskaper om barns utveckling och barns olika reaktioner på sexuella övergrepp och våld.

krissamtal
Krissamtal ges i det akuta skedet när övergreppet/misshandeln anmälts och man har haft samråd. Krissamtal ska samplaneras med övriga insatser. Krissamtal omfattar vanligtvis 1-5 samtal och handlar i första hand om att bemöta barnet och dess familj kring de reaktioner som
uppkommit i samband med att övergreppet/misshandeln uppdagats. Om krissamtalen inleds
innan barnet är hört av Polisen ställer man inte några detaljerade frågor om övergreppet/misshandeln, för att inte påverka den rättsliga processen. Krisinsatser kan vara familjesamtal, individuella samtal med barnet/ungdomen och/eller föräldrasamtal.
Om övergreppen skett inom familjen ska offer och förövare inte föras samman.
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behandling på bup
Vid frågeställning om bedömning eller behandling kontaktas alltid BUP-linjen.
Inför behandling på BUP görs alltid en barnpsykiatrisk bedömning av barnets symtom och
funktionsförmåga. Omfattningen och svårighetsgraden av dessa avgör sedan om barnet/familjen erbjuds behandling. Många barn som utsatts för övergrepp/misshandel uppvisar inga
tydliga symtom vilket kan försvåra bedömningen.
Föräldrar kan behöva hjälp med att få kunskap om barnets reaktioner. Vanliga frågor är hur
man ska prata med sitt barn om det som hänt, hur man ska tolka och hantera barnets reaktioner och hur man kan stötta sitt barn. En annan central fråga föräldrar ofta har i denna situation
är hur man ska hantera en förändrad familjesituation.
Behandlingen utformas utifrån behov och ålder och omfattar oftast flera olika behandlingsinsatser beroende på behandlingsmodell.
Exempel på behandlingsinsatser är:
• Individuell samtalsterapi – för barn och ungdomar
• Stödsamtal till föräldrar/vårdnadshavare
• Familjesamtal
BUPs behandlingsarbete inkluderar även att arbeta med unga förövare.
BUP går inte in och gör bedömningar/utredningar för att besvara frågor om brott begåtts eller
frågor som rör bevisning.

tips till dig som vill veta mer
BUP-linjen är ett snabbt och effektivt sätt att ta emot sökande till barn- och ungdomspsykiatrin i Region Halland. Se kontaktuppgifter på handbokens baksida.
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Vuxenpsykiatrisk utredning
Medverkan av psykiater kan ibland bli aktuell då det gäller bedömningen av den misstänkte
förövaren. Rättspsykiatrisk utredning blir antingen aktuell i samband med att åtal väckts och
som ett led i personutredningen eller då domstolen i samband med rättegång ska ta ställning
till påföljdsfrågan. I båda fallen är det domstolen som förordnar om rättspsykiatrisk undersökning.
Rättspsykiatriska undersökningar kan utföras såväl vid inrättningar inom hälso- och sjukvården som vid särskilda undersökningsenheter. Fördelningen av rättspsykiatriska undersökningar mellan olika enheter sker enligt föreskrifter som regeringen beslutar.

behandling av misstänkt förövare
Det är viktigt för barnet att föräldrarna tar på sig ansvaret för det inträffade och att behandling
också erbjuds förövaren. De insatser som kan bli aktuella är främst inom kriminalvården och
socialtjänsten.
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Hedersrelaterat våld
Socialstyrelsens och länsstyrelsernas beskrivning av hedersrelaterat våld är när det är planerat,
kollektivt, sanktionerat och beslutat i vissa fall kollektivt utövat och motiverat av föreställningar
om en familjs/släkts heder och sociala överlevnad.41 För ett framgångsrikt socialt arbete krävs
både kunskap och ett systematiskt arbetssätt. När det gäller insatser för att påverka familjer
som utsätter ungdomar för hedersrelaterat förtryck och våld är detta särskilt viktigt.

41
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Socialstyrelsens handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, sid 35.

vid en anmälningssituation

En konsultation med socialtjänsten kan genomföras utan att en utredning inleds om den utsatta
flickans/pojkens identitet inte röjs.

förhandsbedömning

När det gäller ärenden rörande omyndiga som kan misstänkas vara utsatta för hedersrelaterat våld
är det viktigt att en tidig och noggrann skyddsbedömning görs, innan föräldrarna kontaktas. Socialtjänstens kontakt med föräldrarna kan i sig utgöra ett hot mot den unga. Att flickan/pojken tagit
kontakt med myndighet kan anses påverka släktens heder negativt.
Det är ytterst viktigt att skyndsamt och noggrant genomföra en skyddsbedömning i samband med
förhandsbedömningen.
Att tänka på vid förhandsbedömning:
• Möte på neutral plats? I skolan? Det är viktigt att mötet inte äger rum i socialtjänstens lokaler.
Kontakten med socialtjänsten får inte bli känd i det läget
• Ska mötet till exempel äga rum i skolan ska detta arrangeras så att det inte väcker uppmärksamhet
• Ta hänsyn till vilken tid som passar den unga bäst med tanke på att flickor kan ha höga krav på
sig att vara hemma en viss tid
• Kan anmälaren vara med som ett stöd?
• Har socialtjänsten tidigare kännedom om flickan/pojken och dess familj?
• Förhandsbedömningen ska bygga på ett aktivt handlande under en klart avgränsad period då
socialtjänsten ska inhämta de uppgifter som behövs för att fatta beslut om att inleda utredning
eller inte
• Lita på flickan/pojken och ta reda på vad som begränsar henne/honom och vad som är problemet.
Tänk på att den unge befinner sig i en ambivalent situation, viljan att bryta sig loss och rädsla för
att förlora sin familj
• Förklara noga tillvägagångssätt och alternativ avseende utredningens gång, polisanmälan och
skyddat boende med mera
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de fem stegen vid hedersrelaterat våld:
Den utsattas situation, behov och önskemål
Den utsattas medverkan i förändringsarbetet är avgörande. Klargör hur den utsatta
mår, dennas syn på det som hänt, relationer i familjen, syn på påverkan och så vidare. Ta med allt av betydelse som den utsatta vill berätta om sin familj.

Kunskap om familj och släkt
Samla in relevant information om familj, släktingar och andra närstående. Den utsatta, föräldrar och andra familjemedlemmar är de viktigaste informanterna i det här
avseendet, men hämta i möjligaste mån även in information från andra, självklart
med hänsyn tagen till sekretess.

Analys och bedömning
Analysera situationen med stöd av kunskapen om den utsatta och dennas familj/
släkt. Utifrån analysen sker en bedömning av om, när och hur förändringsarbetet i
familjen ska ske. Med utgångspunkt från denna bedömning upprättas sedan olika
mål för arbetet.

Genomförandeplan och förändringsarbete
En konkret genomförandeplan utformas utifrån analysen och bedömningen om den
utsattas situation samt kunskapen om familjen/släkten. Planen ska innehålla åtgärder, tidsplaner, arbetsfördelning, ekonomi och avstämningar.

Utvärdering och uppföljning
Utvärdera förändringsarbetet när detta är genomfört, för att se vilka resultat som är
uppnådda. Utifrån denna utvärdering beslutas sedan om eventuell uppföljning och
fortsatta insatser.

tips till dig som vill veta mer
Om du vill veta mer kontakta handläggare på Länsstyrelsen. Kontaktuppgifter hittar du på
handbokens sista sida.
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förslag på frågor som kan användas och
vara till hjälp vid bedömningen:
Vem hotar och slår?
Vem är det som styr och bestämmer i släkten och även beslutar om någon
ska bestraffas?
Är det förälder, syskon annan anhörig eller annan närstående?
Finns dessa i Sverige?
Vilka är de hotande personerna som förtrycker flickan/pojken?
Vilken nära släkt har hon/han i eller utanför Sverige?
Har något syskon eller annan nära släkting, till exempel en kusin, tidigare gifts bort mot sin vilja eller misshandlats eller mördats på grund av
hedersbrott?
Finns det kanske någon ung kvinna eller man i släkten som tidigare lyckats
med att gå sin egen väg?
Har detta val i så fall accepterats av släkten?
Var befinner sig hon/han nu geografiskt?
I Sverige eller utomlands?
Vilka närstående är neutrala eller positiva till flickans/pojkens krav på
förändring och kan vara ett stöd i frigörelsen?
Saknas stöd från familjen?
Finns det några sociala kontakter och vuxna stödpersoner utanför familjen,
till exempel inom skolan?
Vilka kamrater kan hon/han lita på?
Har hon/han flickvän respektive pojkvän?
Är denna ett stöd eller en belastning i frigörelsen?
Vilka andra vuxna i eller utanför den egna etniska gruppen litar hon/han
på och som kan bli ett framtida stöd?
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Kopplingen mellan våld mot människor
och våld mot husdjur
Det finns en stark koppling mellan våld mot djur och våld mot människor. Djuren kan användas
som maktmedel och påtryckningsmedel för att hålla de utsatta under kontroll. För barn betyder
djuren ofta väldigt mycket samt ger dem en trygghetskänsla. Om det förekommer våld och övergrepp mot familjens djur finns det utifrån forskning och erfarenhet en stor risk att även familjemedlemmar är utsatta.
Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt att den som arbetar med barn som misstänks ha varit
utsatta för våld/övergrepp frågar om det finns djur i familjen, (och naturligtvis även omvänt att den
som jobbar med djurskyddsfrågor frågar om det finns barn i familjen).
En av huvudprinciperna när barn ska garanteras skydd mot fortsatta övergrepp och påtryckningar
bör vara att säkra att den misstänkte/misstänkta inte längre har kontroll över djuren. Att veta att
djuren är i trygghet innebär en trygghet för barnet och en hjälp i den fortsatta vården och behandlingen.
Djurskyddshandläggare finns på Länsstyrelsen och utövar tillsyn enligt djurskyddslagen. Länsstyrelsen i Halland arbetar efter principen att alltid anmäla vidare till berörd myndighet. Om det finns
oro för barn i familjer anmäls detta alltid vidare till socialtjänsten i respektive kommun. Länsstyrelsen kan besluta om föreläggande att brister ska åtgärdas.

sekretess

Alla handlingar på Länsstyrelsen är offentliga. I särskilda fall kan beslut om sekretess fattas men
det är inget som förekommer ofta. Alla utförda kontroller diarieförs och dokumenteras genom
kontrollrapporter, foton och ibland film. Detta innebär att socialtjänst och polis har möjlighet att
inhämta uppgifterna.

tips till dig som vill veta mer
Om du vill veta mer kontakta veterinärenheten på Länsstyrelsen. Kontaktuppgifter finns på
handbokens sista sida.
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Juridiskt biträde
Barn som varit utsatta för vålds- och sexualbrott kan få ett eget juridiskt biträde. Det är åklagaren
som begär hos domstol att ett sådant biträde ska utses. Biträdet kallas för särskild företrädare eller
målsägandebiträde. En särskild företrädare ska förordnas om det finns anledning att anta att ett
brott som kan föranleda fängelse har begåtts mot någon som är under 18 år och en förälder kan
misstänkas för brottet, eller det kan befaras att en förälder på grund av sitt förhållande till den som
kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt.42
Målsägandebiträde för målsägaren (den drabbade) förordnas i sexualbrottsmål om det inte är uppenbart att målsäganden saknar behov av ett sådant biträde. Vidare vid bland annat våldsbrott på
vilket fängelse kan följa eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till de misstänkte eller andra omständigheter kan antas att
målsäganden har behov av sådant biträde. Utöver detta kan målsägarbiträde tillsättas om det med
hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av sådant biträde.
Skillnaden mellan den särskilda företrädaren och målsägarbiträdet är att den särskilde företrädaren har en starkare ställning gentemot vårdnadshavaren som ju kan ha motstridiga intressen med
barnet. Handlar det om ett barn som blivit utsatt för övergrepp av en närstående ska barnet ha en
särskild företrädare.
Genom Brottsoffermyndigheten kan ersättning utbetalas till offer för misshandel och sexuella övergrepp om skadevållaren saknar betalningsförmåga och försäkring som täcker skadan saknas.
Om socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, umgänge eller
förmynderskap för ett barn, ska nämnden göra en framställning eller ansökan om det hos den
domstol till vilken ärendet hör. Detsamma gäller om nämnden bedömer att ett barn är i behov av
målsägandebiträde.43
Socialnämnden ska anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare enligt
föräldrabalken bör förordnas. Detta om förhållandena talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt.44 Det kan exempelvis finnas behov av att tillsätta en
delförmyndare som förvaltar barnets brottsskadeersättning när det är en förälder som själv begått
brottet.
Om socialnämnden beslutat att ansöka om vård eller omedelbart har omhändertagit ett barn enligt
LVU ska barnet få ett eget juridiskt biträde. Biträdet utses av förvaltningsrätten.
Lag om särskild förmyndare för barn 1 §
Socialtjänstförordningen kap 5 2 §
44
Socialtjänstförordningen kap 5 3 §
42
43

74

Vem ansvarar för vad?
Vid akut misstanke om att ett barn far illa är det viktigt med samråd för tydliggörande av roller och
ansvar och på så sätt möjliggöra ett bra samarbete.
(Parentes anger beslutsfattare)

1.

Inledande av utredning inom socialtjänsten, inklusive skydds- och riskbedömning
(socialtjänst)

2.

Insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av unga(socialtjänst)

3.

Omhändertagande enligt lagen om vård av unga (socialtjänst/förvaltningsrätt)

4.

Placering av barnet (socialtjänst)

5.

Vårdnadshavares begränsningar i umgängesrätten (socialtjänst)

6.

Initiativ till läkarundersökning av barnet (polis/socialtjänst/vårdnadshavare)

7.

Begäran om rättsmedicinsk undersökning av barnet (polis)

8.

Förhör med barnet (polis)

9.

Initiativ till barnpsykiatriskt bistånd (polis/socialtjänst/vårdnadshavare)
a.) Hjälp vid polisförhör
b.) Krishjälp

10. Förhör av vårdnadshavare med flera (polis)
11.

Beslut om rättspsykiatrisk undersökning av förövare (domstol)

12.

Stöd och behandling för vuxen (socialtjänst stödjer och samordnar)

13.

Eventuella personella tvångsmedel mot misstänkt såsom hämtning till förhör och
anhållande (åklagare/polis)

14.

Husrannsakan och teknisk undersökning (åklagare/polis)

15.

Initiativ till förordnade av juridiskt biträde (åklagare)

Åtgärder enligt punkt 13 och 14 används när det finns fara för att familjemedlemmar kan påverka
varandra och att bevis undanröjs.
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Att tänka på i mötet med barn vid misstänkta
övergrepp – för dig som inte är polis
•

Du ska inte utreda vad som skett, utan det viktiga är att du tar emot barnets
historia och hjälper det vidare

•

Ställ öppna frågor, inga ledande t.ex. ”var det pappa som slog dig?”

•

Undvik  ja och nej-frågor

•

Bekräfta barnet i det som det berättar, visa att du hör och tar emot barnets
berättelse

•

Upprepa det barnet berättat för att få bekräftat att du hört rätt. Använd barnets
ord och gör inga tillägg eller dra egna slutsatser

•

Lyssna på barnets egna tankar och upplevelser och låt samtalet styras av det

•

Lova aldrig barnet att du inte kommer att berätta vidare

•

Var tydlig med vad du kommer att göra utifrån det barnet berättat

förkortningar, hänvisningar
begrepp och index
Brottsbalken (BrB)
Förundersökningskungörelsen (FUK)
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
Lag om målsägandebiträde
Lag om särskild företrädare för barn
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
Patientsäkerhetslagen
Rättegångsbalken (RB)
Rättspsykiatrisk undersökning (RPU)
Socialtjänstförordningen (SoF)
Socialtjänstlagen (SoL)
Samtliga lagar och förordningar finns på Regeringskansliets rättsdatabas med adress
http://62.95.69.15/
Möjlighet finns också att gå in direkt via Regeringskansliets hemsida med adress
http://www.regeringen.se/
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begrepp
ADHD: En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av bristande uppmärksamhet och
hyper- eller hypoaktivitet
Anamnes: I detta sammanhang, när det gäller barnet, dess sjukhistoria
Anhållande: En form av preliminärt frihetsberövande i avvaktan på häktning eller frisläppande.
Beslut om anhållande fattas av åklagare
Anmälningsskyldighet: Syftar i detta sammanhang på den skyldighet som bland annat åligger myndigheter och dess personal vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom
hälso- och sjukvården när det gäller barn som misstänks fara illa
Ansökan om vård enligt LVU: Om ett barn skall omhändertas för en längre tids vård fordras att
socialnämnden ansöker om detta hos länsrätten. Länsrätten beslutar
Aspergers syndrom: En diagnos inom autismspektrum och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Personen har normal eller hög intelligens samt normal språklig förmåga och specifika intressen, men signifikant nedsatt social interaktionsförmåga
Autismspektrat: Ett samlingsnamn för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Barn: En person som är under 18 år. Minderårig: En person som är under 15 år. Underårig: En person som är under 18 år.
Barnpsykoterapi: Ett samlingsnamn för en mängd olika metoder, bland annat kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk psykoterapi
BUP: Barn- och ungdomspsykiatri
Familjehem: Hem som godkänts av socialnämnden för placering av ett visst barn
Familjeterapi: En form av psykoterapi där man arbetar med hela eller delar av familjer för att lösa
problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser
Förordna: Tillsätta
Förvaltningsrätten: Tidigare kallad länsrätten. En förvaltningsdomstol som bland annat beslutar
om vård i enlighet med LVU. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten. För att
kammarrätten ska ta upp ett överklagande krävs ofta prövningstillstånd. Kammarrättens beslut kan
överklagas till Regeringsrätten. Bara de mål som fått prövningstillstånd tas upp. Målet är att skapa
prejudikat, som kan vara till ledning för domstolar och andra myndigheter
Förälder: I denna handbok avser denna vårdnadshavare
Förundersökning: Den undersökning som initieras av polisen när ett brott misstänks ha begåtts
och som kräver vidare utredning
Förundersökningsledare: En förundersökning leds av en person, oftast en åklagare
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HVB: Hem för vård eller boende. I dagligt tal institution
Häktning: Beslutas av domstol vid skälig misstanke (den lägre graden av misstanke) eller på sannolika skäl misstänkt (den högre graden av misstanke) för brott för vilket är föreskrivet fängelse ett
år eller mer
Juridiskt ombud, biträde: En person som företräder och hjälper vid tvister. Advokater och jurister får
vara rättshjälpsbiträde. Den som ska vara ett biträde måste bli godkänd av Rättshjälpsmyndigheten
eller den domstol som handlägger tvisten. Ett annat namn för biträde är ombud
Kognition: De processer som sker då hjärnan arbetar med information som uppmärksamhet, minne,
planering, problemlösning, tidsuppfattning, läs-och skrivförmåga och är grundläggande för att vårt
dagliga liv ska fungera
Kognitiva funktionsnedsättningar är vanligt bland annat vid, utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada och vid psykiska- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Laga kraft: Innebär att en dom eller ett beslut inte kan överklagas när tiden för överklagande har gått
ut. För myndigheten innebär Laga kraft att domen eller beslutet kan verkställas
”Men”: I detta sammanhang (sekretess) den enskildes upplevelse av att fara illa av om integritetskänsliga uppgifter lämnats till obehörig
Målsäganden är den mot vilken ett brott är begånget eller som blivit förnärmad eller lidit skada av
brottet
Närstående: Syftar i detta sammanhang på person som genom släktskap, vänskap eller annat förhållande står nära det drabbade barnet eller/och vårdnadshavaren
Offentligt biträde: Oftast en jurist som tar tillvara barnets respektive föräldrarnas intresse i exempelvis LVU-mål. I regel har barn och föräldrar olika offentliga biträden.
Omedelbart omhändertagande enligt LVU: Socialnämnden kan, när barnets skydd kräver det, besluta
om ett omedelbart omhändertagande. Länsrätten beslutar om fastställande
Part: Den som, oavsett ålder, har ett särskilt intresse i ett rättsligt ärende. För att räknas som part
ska parten ha ett rättsligt erkänt intresse i målet eller ärendet. Med partsställningen följer ökad rätt
att ta del av handlingar i ärendet samt rätten att bli underrättad om de beslut som fattas och rätten
att överklaga beslut
Rättsintyg: Ett medicinskt utlåtande som ska användas i ett juridiskt sammanhang. Det ska vara
skrivet på svenska utan medicinska fackuttryck för att kunna läsas och förstås av jurister och lekmän
Rättsmedicinsk undersökning: I detta sammanhang när ett barn, på begäran av polis eller åklagare
läkarundersöks av läkare som har ett avtal med Rättsmedicinalverket om att få utfärda ett s.k. Rättsintyg. Intyget är en del av underlaget vid polisens förundersökning
Rättspsykiatrisk undersökning: En undersökning som genomförs efter beslut av domstol i brottmål.
Syftet med undersökningen är att få klarhet i om ett brott genomförts under inflytande av allvarlig
psykisk störning och om det finns skäl att överlämna den person som undersöks till rättspsykiatrisk
vård i stället för att döma denne till fängelse
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Samordnad individuell plan: En skyldighet för kommun och landsting att upprätta individuella planer. (SoL och HSL) Gäller alla människor som landsting och kommun kommer i kontakt med och
där en individuell plan behövs för att behoven av socialtjänst och hälso- och sjukvård ska tillgodoses,
såväl vuxna som barn och unga
Samråd: Innebär i detta sammanhang att ansvariga tjänstemän vid i första hand socialtjänst, polis
och BUP samlas för en genomgång av de uppgifter (anonymiserade) som inkommit
Samtalsterapi: Ett samlingsnamn för samtal i syfte att ge råd eller behandla psykiska problem.
Samtycke (till brytande av sekretess): Den som är part kan lämna samtycke till brytande av sekretess
Skada: I detta sammanhang (sekretess) avses framför allt ekonomisk skada på grund av att uppgifter
lämnats till obehörig
Sekretess: Motsatsen till den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen. I de särskilda fall lagstiftaren ålagt myndigheter sekretess gäller ett särskilt regelverk
Tingsrätten: En allmän domstol som bland annat beslutar i brottmål och vårdnadsärenden. Tingsrättens beslut kan överklagas till Hovrätten. Hovrättens beslut kan överklagas till Högsta domstolen.
Endast de mål som fått prövningstillstånd tas upp. Målet är att skapa prejudikat, som kan vara till
ledning för domstolar och andra myndigheter
Uppmärksamhetsbrister: Brister i förmågan att uppmärksamma information både från vår kropp
och från vår omgivning
Uppgiftsskyldigheten: Syftar i detta sammanhang på den skyldighet som personal i de verksamheter
som omfattas av anmälningsskyldighet har att lämna uppgifter till socialtjänsten
Utredning: Syftar i detta sammanhang på den utredning som socialtjänsten kan besluta inleda när
det inkommit en anmälan om att ett barn misstänks fara illa
Vårdnadshavare: Den eller de personer som är juridiskt ansvariga för ett barn, kan vara förälder eller
person utsedd av domstol
Verkställighet: När ett beslut genomförs
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Kontaktuppgifter
DAGTID
Myndighet

Tel nr

Socialtjänsten i Kungsbacka, mottagningen

0300-83 42 97 alt. 83 48 89

Socialtjänsten i Varberg, mottagningen

0340-885 00

Socialtjänsten i Falkenberg, mottagningen

0346-88 52 39

Socialtjänsten i Hyltebruk

0345-180 00

Socialtjänsten i Halmstad, mottagningen

035-13 78 88

Socialtjänsten i Laholm, mottagningen

0430-150 00

Polisen i Halland

114 14 akut 112

BUP-linjen

010-476 19 99

Länsstyrelsen, växel

035-13 20 00

Kontakttelefon djurskyddshandläggare

0767-71 80 40

1177 Vårdguiden (sjukvårdsupplysning)

1177 eller www.1177.se

KVÄLLAR, NÄTTER OCH HELGER
Myndighet

Tel nr

Socialjouren i Kungsbacka

031-365 87 00

Socialjour, övriga kommuner i Halland

112

till vem görs anmälan?
Anmälan på dagtid sker direkt till ansvarig socialtjänst. Lämpligast är att begära att få tala med
mottagningsenhet eller ansvarig arbetsledare. Utanför kontorstid nås samtlig socialtjänst utom
Kungsbacka via SOS alarmering. Socialtjänsten i Kungsbacka är ansluten till socialjouren i
Göteborg, se telefonnummer nedan. Socialtjänsten i Varberg, Falkenberg, Hylte och Halmstad
har en gemensam jourverksamhet. Anmälan kan även göras direkt till polisen.
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