Barnahus
Nyköping

INFORMATION
till trygghetsperson inom
förskola/skola som blivit ombedd
att följa ett barn till förhör på
Barnahus
Till Barnahus i Nyköping kommer barn som ska
förhöras av polis. Målgruppen är barn och
ungdomar upp till 18 år misstänks ha utsatts
för våld i nära relation, sexualbrott eller andra
allvarliga brott. Barnahus är en plats där polis,
åklagare, socialtjänst och hälso- och
sjukvården samverkar kring barnet. Lokalerna
är barnanpassade och de som träffar barnen
är speciellt utbildade för det.
Syftet med Barnahus är att i en trygg,
barnvänlig miljö låta barnet vara i centrum för
utredningsprocessen. Barnet ska inte behöva
slussas runt mellan olika myndigheter och ska
inte i onödan behöva upprepa sin berättelse
alltför många gånger.

Särskild företrädare för barn
När ett barn ska höras av polis utan
vårdnadshavares godkännande eller
kännedom, utser tingsrätten en jurist som
särskild företrädare för barnet. Den särskilda
företrädaren ansvarar för att barnet kommer
till förhöret och ger sitt tillstånd till att polisen
håller förhör, eller om barnet ska genomgå
läkarundersökningar när det anses
nödvändigt.

Trygghetsperson
Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt att
barnet får sällskap av en person som barnet
känner och är trygg med, en s.k.
trygghetsperson. Detta är ofta en person från
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barnets skola/förskola. Den särskilda
företrädaren ansvarar för att barnet kommer
till Barnahus tillsammans med sin
trygghetsperson. Skolan/förskolan informeras
av utredande polis om tidpunkt och plats för
förhör. Skolan/förskolan utser vem som är
mest lämpad för att vara trygghetsperson för
barnet. Den särskilda företrädaren kontaktar
skolan för att planera tiden och transporten.
När barnet åker från skola/förskola till
Barnahus ska hen bli informerad om att de ska
åka till Barnahus i Nyköping. Barnet ska få veta
namnet på den person från polisen som hen
ska prata med. För vissa barn kan det vara
bättre att avvakta med informationen om att
personen i fråga jobbar hos polisen. Det
kommer finnas fler personer på Barnahus, bl a
socialsekreterare, som utreder barnets behov
av stöd och skydd.

Förhöret
På Barnahus tas barnet och dess
trygghetsperson emot av den polis som ska
höra barnet samt en av samordnarna vid
Barnahus. Barnet och trygghetspersonen får
information om hur förhöret kommer gå till
och barnet får gå in och titta på
förhörsrummet. I rummet bredvid
förhörsrummet kommer åklagare,
socialsekreterare och barnets särskilda
företrädare sitta och följa förhöret via en TVskärm. De sitter där för att alla ska höra
barnets berättelse samtidigt så att inte barnet
ska behöva upprepa sin berättelse alltför
många gånger och för att de sedan ska kunna
göra bedömningar om vad barnet och dess
familj behöver för stöd och skydd.
Trygghetspersonen är inte med och lyssnar på
förhöret med barnet. Under tiden som barnet

pratar med polisen i förhörsrummet erbjuder
någon av Barnahusets samordnare samtal
med trygghetspersonen. Ofta bär man som
trygghetsperson på frågor, oro och
funderingar kring barnet, sin egen roll i
sammanhanget som kan vara bra att få råd
och stöd i att hantera. Trygghetspersonen kan
även ha viktig information som polis och
socialsekreterare kan behöva få ta del av.

Efter förhöret
När barnet kommer ut från förhörsrummet
och återförenas med sin trygghetsperson hålls
ett kort uppföljningsmöte med de som följde
förhöret. Där samplaneras åtgärderna i
familjen som t ex; hur och när föräldrar
informeras, eventuella förhör med föräldrar,
vem som informerar barnet och dess
trygghetsperson. Enligt rutin ska socialtjänsten
ha en plan för att barnets återförening med
hemmet tryggas efter att barnet varit på
Barnahus. Någon från socialtjänsten ska ha
pratat med föräldrarna om att inte utsätta sitt
barn för anklagelse/skuld för att de har
berättat om sina upplevelser. I vissa fall
bedömer socialtjänsten att barnet inte kan gå
hem utan måste omhändertas och placeras i
jourhem.
Under tiden uppföljningsmötet pågår kan
barnet och trygghetspersonen fika, rita, spela
och prata medan de väntar. Innan barnet och
trygghetspersonen lämnar Barnahus ska
barnet få tillräcklig information om vad som
händer härnäst för att känna sig trygg. Även
trygghetspersonen bör få information för att
kunna fortsätta att vara ett tryggt stöd för
barnet i skola/förskola. Trygghetspersonen ska
få med sig en blankett med namn på de
personer som varit med vid förhöret. I vissa
fall kan trygghetspersonen även bli ombedd

att följa med som trygghetsperson till
läkarundersökning på sjukhuset. Även detta
sker på den särskilda företrädarens uppdrag.
Efter förhöret på Barnahus fortsätter
socialtjänsten att utreda barnets behov av
stöd och skydd och utredningen ska vara
avslutad inom 4 månader. Brottsutredningen
leds av åklagare som beslutar att väcka åtal
eller lägga ner förundersökning. Det är viktigt
att veta att en nedlagd förundersökning inte
behöver innebära att brott inte har skett utan
att brott inte kan styrkas.
Den som följer med som trygghetsperson
finns oftast kvar i barnets vardag under och
efter utredningstiden. Det kan vara viktigt för
barnet att denne person checkar barnets
mående dagen efter besöket på Barnahus och
en tid efter. Oro ska rapporteras till
socialtjänsten.
Det händer att föräldrar vänder sig med frågor
till förskola/skola efter förhöret. Det kan då
vara bra att förklara för föräldern att
förskolan/skolan inte får någon information
om ärendet och inte heller kan ställas till svars
för det som andra myndigheter har bestämt
kring barnet. Förskola/skola har inte fattat
några beslut och kan inte svara på eventuella
frågor kring polisens förundersökning eller
socialtjänstens utredning. Förskola/skola kan
vid sådana situationer hänvisa till en
direktkontakt med de ansvariga på
socialtjänsten eller polisen.
Att som trygghetsperson följa med ett barn till
Barnahus är ofta en omvälvande upplevelse
kantat av frågor och oro. Det är viktigt att du
får det stöd du behöver av din arbetsgivare
när du kommer tillbaka till din arbetsplats.

