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RÄTTSÄKERHET

• Den misstänktes 

rättssäkerhet rätten 

till ”fair trial” 

• Brottsoffrets 

rättssäkerhet



Rättssäkerhet för barn som 

brottsoffer

• Anpassa den 

rättsliga prövningen 

till barnets villkor 

och förutsättningar.



Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

God man

Förordnande för 

andre 

vårdnadshavaren 

enl 2§1st och

målsägandebiträde

Företrädare för brottsoffer
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Förordnande av biträde eller 

ställföreträdare för brottsoffret

• Åklagaren har ansvaret för att framställan görs

• Det skall ske oberoende av om det finns 

misstänkt eller ej

• Framställan skall göras skyndsamt

• Tingsrätten beslutar



MÅLSÄGANDEBITRÄDE

• Bevakar brottsoffrets juridiska intresse i 

brottsutredningen och rättegången.

• Ger stöd och hjälp till brottsoffret.

• Agerar på uppdrag av sin huvudman eller 

dennes vårdnadshavare

• Har rätt att vara med vid förhöret med 

målsäganden



SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

• Ställföreträdare för barnet i brottsutredningen 

och rättegången med befogenhet att besluta 

om läkarundersökning och förhör med 

barnet, skadeståndstalan och att biträda åtalet.

• Har dessutom samma uppgifter och 

befogenheter som ett målsägandebiträde.



SÄRSKILD FÖRETRÄDARE
• Brott som kan föranleda fängelse 

• Målsäganden under 18 år

och

• Vårdnadshavare kan misstänkas 

eller

• Vårdnadshavare kan på grund av sitt förhållande till 
den misstänkte befaras inte komma att ta till vara 
barnets rätt.

• Inget förordnande om det är obehövligt eller annars 
särskilda skäl talar mot det.



FÖRORDNANDE FÖR ANDRE 

VÅRDNADSHAVAREN

• Den andre vårdnadshavaren förordnas om 
vårdnadshavarna inte är gifta eller 
sammanboende.

• Om det med hänsyn till vårdnadshavarnas 
förhållande till varandra eller till någon annan 
särskild omständighet får antas vara till 
barnets bästa skall dock en särskild 
företrädare utses.



MÅLSÄGANDEBITRÄDE och 

FÖRORDNANDE FÖR ANDRE 

VÅRDNADSHAVAREN

• Målsägandebiträde skall normalt förordnas om 

andre vårdnadshavaren förordnas att företräda 

barnet.

• Förordnande bör ske skyndsamt.



Interimistiskt beslut 

• Nödvändigt för att barnets rätt skall kunna 

tas till vara.

• Beslut utan att vårdnadshavarna hörs.

• Expediering av beslutet kan dröja till fjärde 

vardagen efter beslutet.



UNDERRÄTTELSESKYLDIGHET

• Åklagaren är skyldig att underrätta 

vårdnadshavaren om vidtagna 

utredningsåtgärder.

• Underrättelsen skall lämnas så snart det kan 

ske utan men för utredningen.

• Åklagaren skall underrätta tingsrätten om att 

vårdnadshavaren underrättats.



ENTLEDIGANDE OCH 

ÅTERKALLANDE

9 § Om det inte längre behövs någon särskild 
företrädare skall företrädaren entledigas.

10 § Om förutsättningar för ett förordnande 
för en vårdnadshavare enligt 2 § inte längre 
finns eller förordnandet inte längre behövs 
skall det återkallas.



•Nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring 

barn som misstänks vara utsatta för brott 

•I de fall lämnade förslag kräver författningsändringar 

ska dessa redovisas. 

•Kriterier som ska vara uppfyllda för att verksamheten 

ska anses vara ett barnahus.

•Utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i 
gemensamma lokaler vid utredningar kring barn som 
misstänks vara utsatta för brott

Regeringsuppdraget 

Barnahus



Gemensamma nationella riktlinjer

• Avser samverkan både i gemensamma lokaler 

och på orter där gemensamma lokaler 

(barnahus) saknas.

• Både regional och lokal samverkan

• Avtal mellan samverkande parter 

• Riktlinjerna = handlingsregler

• Redovisat oktober 2009



Gemensamma nationella riktlinjer

Mål för samverkan:

– Tillförsäkra rättssäkerhet för barnet

– Gott bemötande och stöd

– Parallella utredningar bedrivs skyndsamt

– 3-månadersfristen iakttas

– Barnets bästa i fokus

– Barnet informerat och får ge tillkänna sin 

uppfattning



… riktlinjer
• Målgrupp för samverkan är barn som misstänks vara utsatta 

för

misshandel och andra våldsbrott (3 kap)

olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, olaga hot, 

ofredande och andra fridsbrott (4 kap)

 våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, köp av 

sexuell handling av barn och andra sexualbrott (6 kap)

 kvinnlig könsstympning (lagen (1982:316) med förbud 

mot könsstympning av kvinnor)

samt barn som direkt eller indirekt bevittnad våld mellan 

närstående till barnet



… riktlinjer

• Rutiner kring anmälan till socialtjänst och 

polis

• Samordnare

• Samråd

• Medhörning vid barnförhör

• Krisbemötande och första krisstöd

• Medicinsk undersökning



Kriterier för barnahus

• Innebär att arbetet följer de framtagna 

gemensamma nationella riktlinjerna (bör=ska)

• Gemensamma barnvänliga lokaler

• Samverkansavtal mellan polismyndighet, 

Åklagarmyndigheten, socialtjänsten, 

Rättsmedicinalverket, samt hälso- och 

sjukvården



Utvärderingen – vad syftar den till?

Ge underlag för att …

• bedöma om utredningarna anpassa till barnen

• bedöma om underlagen för rättsprocessen 

förbättras

• bedöma om underlagen för samhällets 

fortsatta insatser (psyko-sociala) förbättras

• Redovisat 15 december 2010


