
 

Vid frågor eller funderingar så är ni välkomna att 

kontakta oss samordnare på Barnahus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta hit: 

Ljusbärargatan 2 i Uppsala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information till vårdnadshavare när ditt 

barn misstänks ha varit utsatt för brott.   

Markus Cifuentes 

Samordnare, Socialtjänsten  

Tfn: 018-727 14 85, 076-100 75 03 

E-post: markus.cifuentes@uppsala.se 

 

Marika Holmkvist 

Samordnare, Polisen  

Tfn: 070-379 33 67 

E-post: marika.holmkvist@polisen.se 

 



 

Barnahus är en tvärprofessionell verksamhet mellan 

åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten 

samt region Uppsala. Barnahus miljö är speciellt  

anpassad för barnen som kommer hit.    

 
 
 

 

 

 

 

Syftet med Barnahus 
Till Barnahus i Uppsala kommer barn mellan 

0-18 år som misstänks vara utsatta för ett 

brott. Det kan exempelvis vara våld av någon 

närstående eller om man blivit utsatt för ett 

sexualbrott.   

 

Alla som arbetar med barn och ungdomar som 

får vetskap eller misstänker att ett barn far illa 

har en anmälningsskyldighet1 till socialtjäns-

ten.  

 

När socialtjänsten får kännedom om ett barn 

som misstänks ha varit utsatt för våld eller 

bevittnat våld är de i regel tvingade att inleda 

utredning. Socialtjänsten bör enligt socialsty-

relsen även alltid polisanmäla misstänkt våld 

mot barn.  

 

Om man misstänker att ett barn blivit utsatt 

för ett brott av en förälder eller närstående har 

socialtjänsten rätt att avvakta med att under-

rätta föräldrarna om anmälan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om socialtjänsten bedömer att anmälan ska 

göras till polismyndigheten samlas de olika 

professionerna till ett samråd.  Åklagaren 

beslutar om det ska inledas en förundersök-

ning och då råder förundersökningssekretess2. 

Det betyder att socialtjänsten inte kan lämna 

information till vårdnadshavare. Vid samrådet 

planeras även hur själva förhöret med barnet 

ska gå till samt planering kring vad som hän-

der efter förhöret.  

 

När en vårdnadshavare misstänks för ett brott 

eller att vårdnadshavaren på grund av sitt 

förhållande till den misstänkte för brottet inte 

kommer att ta till vara på barnets rätt, kan 

tingsrätten utse en särskild företrädare för 

barnet3. En särskild företrädare är en jurist 

eller advokat som har till uppgift att tillse 

barnets bästa under den rättsliga processen 

samt fatta beslut i frågor kring barnet. Det är 

även den särskilda företrädaren som ansvarar 

för att barnet kommer till och från förhöret. 

Förhöret sker då utan vårdnadshavarnas vet-

skap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhöret 
Förhöret med barnet utförs av en polis eller 

polisanställd med särskild utbildning att 

hålla förhör med barn. 

 

Under förhöret är det vanligt att åklagare, 

polisutredare, socialtjänst, särskild företrä-

dare/målsägandebiträde och ibland psykolog 

från BUP sitter i ett anslutande medhör-

ningsrum och följer förhöret på en tv-skärm. 

 

Socialtjänstens roll är att under förhöret 

lyssna på barnet och utifrån detta se till bar-

nets skydd. Socialtjänsten brukar prata med 

barnet i anslutning till förhöret. Det kan 

även i vissa fall efter ett barnförhör bli aktu-

ellt med en rättsläkarundersökning av bar-

net, detta beslutar den särskilda företräda-

ren.  

 

Trygghetsperson till barnet 
Om barnet får en särskild företrädare och 

förhör sker utan vårdnadshavares vetskap, 

ska även en trygghetsperson utses. Detta 

brukar då vara en person som barnet känner 

bäst, t.ex. lärare/personal på skola/förskola. 

Trygghetspersonen är till för att trygga bar-

net.  

 

Trygghetspersonen beslutar inget kring bar-

net utan det är den särskilda företrädaren. 

Trygghetspersonen hör heller inte vad som 

sägs i förhöret med barnet.  

 

 

 

 

 

 

 

Det finns ingen anledning att bli arg på 

skola/förskola. De är skyldiga att anmäla samt 

att det är åklagaren som bestämmer under 

förundersökningen.  

 

Åklagaren kan också besluta att det är du som 

vårdnadshavare som ska komma med barnet 

till Barnahus. Då är det din uppgift att vara 

tryggheten för barnet. Har du frågor kring 

detta så säg till på Barnahus att du vill prata 

med socialtjänstens samordnare.  

 

Efter förhöret 
Efter barnförhöret brukar polis eller åklagare 

kontakta vårdnadshavare och meddela att 

deras barn har varit på förhör. Det kan bli så 

att du som vårdnadshavare får komma på 

förhör till polisen. Efter förhör har socialtjäns-

ten som rutin att träffa vårdnadshavare samma 

dag och tillsammans göra en planering för att 

det ska bli lugnt och tryggt för barnet när 

barnet ska återförenas med sina vårdnadsha-

vare.  

 

Socialtjänsten kan efter barnförhör erbjuda 

krisstöd till både barn och föräldrar om de 

anser att det finns behov för detta. Socialtjäns-

ten kan även ha förslag på stöd och hjälp till 

er som familj för att ni som familj kan få en 

bättre relation.   

 
 

 

 

 

 

 

1Socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap 1§ (anmälningsskyldighet) 
2Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 18 kap 1§ 1 st. (förundersökningssekretess) 
3Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn. 


