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Abstract 

Syftet med denna rapport är att titta på hur samverkan fungerar mellan polisen och 
socialtjänsten, när det gäller deras arbete med barn och unga som far illa hemma. Hur 
fungerar samarbetet praktiskt och vad tycker personal på myndigheterna om samarbetet? I de 
inledande kapitlen beskrivs barnperspektivet och den strategi för samverkan som 
Socialstyrelsen tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen fått i 
uppdrag av regeringen att utveckla. Också lagbestämmelser om skyldighet för Polisen och 
Socialtjänsten att samverka sammanfattas. Rapporten innehåller intervjuer med personal från 
respektive myndighet. Resultat från tidigare undersökningar gällande samverkan mellan 
berörda myndigheter tas också upp. I rapportens resultat kan konstateras att samverkan är en 
aktuell och angelägen fråga, formerna för och framgången med samverkan ser också olika ut 
på olika orter. Känslan hos personal på myndigheterna av hur väl det praktiska samarbetet 
fungerar varierar också. Som några faktorer för en framgångsrik samverkan kan nämnas viljan 
att samarbeta och en förståelse för den andres arena men också rutiner för samverkan samt 
handlingsplaner och tydliga riktlinjer för hur samverkan ska ske. Det krävs också att dessa 
integreras och förankras på alla nivåer i verksamheten.    
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1. Inledning 

Under tiden sedan vi började polisutbildningen har ämnet samverkan mellan myndigheter 
berörts vid ett flertal tillfällen, kanske framförallt samverkan mellan socialtjänst och polis. I 
lagstiftningen finns stadgat att myndigheterna ska samverka, både i ett brett perspektiv och 
mer specifikt i vissa situationer. Under de praktikveckor vi tillbringat på polismyndigheter ute 
i landet har vi haft möjlighet att få en viss insyn i hur detta samarbete fungerar praktiskt. Den 
uppfattning som vi fått när vi diskuterat med andra studenter är att det verkar finnas 
variationer i hur det fungerar på olika orter. En student som gjort sin andra praktikvecka på en 
polismyndighet berättade om en situation där ett barn skulle omhändertas. När poliserna och 
vår klasskamrat från polisutbildningen kom till hemmet var mamman och barnet, flickan som 
skulle omhändertas, hemma. Poliserna fick uppfattningen om att det var ett lugnt hem och när 
de pratade med mamman uppträdde hon mycket respektabelt. Hon undrade vad anledningen 
var till att barnet skulle omhändertas, poliserna hade ingen förklaring till detta. Mamman 
berättade att hennes dotter tyckte att det var otäckt med uniformerade poliser och således fick 
vår klasskamrat ta hand om flickan. Ingen tjänsteman från socialtjänsten var med på plats. 
Hade något i situationen kunnat förändras till det bättre om polis och socialtjänst samverkat 
på ett annat sätt?   
     Vi tror att samarbetet mellan polismyndighet och socialtjänst har betydelse för hur 
resultatet av arbetet med barn och ungdomar blir. Därför känns det här ämnet aktuellt att ta 
reda på mer om. 

1.2 Bakgrund 
”Polisen ska samarbeta med myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör 
polisens. Särskilt åligger det polisen att fortlöpande samarbeta med myndigheter inom 
socialtjänsten.”1 
”Varje myndighet ska lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 
verksamheten.”2 
     Tankar och idéer kring samverkan mellan myndigheter, när det gäller barn och ungdomar, 
har funnits länge. Redan 1959 rekommenderade Kungliga majestätet att särskilda organ skulle 
bildas i kommunerna för ett regelbundet samarbete. 
En god samverkan har sedan dess utvecklats inom en rad områden, men behöver utvecklas 
ytterligare när det gäller vissa målgrupper. 
Genom att införa nya lagbestämmelser om skyldigheten att samverka, som trädde i kraft 2003, 
har regeringen lyft fram betydelsen av samverkan i bl.a. frågor som rör barn som far illa.3 
     Samverkan mellan olika myndigheter finns inte överallt och inte i tillräcklig utsträckning 
idag, detta trots de nya lagbestämmelserna, säger rikspolischefen i en intervju.4 För att den 
samverkande verksamheten ska bli mer långsiktig och uthållig har socialstyrelsen fått i 
uppdrag av regeringen, att tillsammans med Rikspolisstyrelsen och myndigheten för 
skolutveckling, utformat en strategi för samverkan. Denna strategi bygger på faktorer som 
skapar en stabil, uthållig och effektiv samverkan. En plan för ett långsiktigt arbete på nationell 
nivå, med syfte att stödja lokal samverkan har därefter utarbetats.5 

 
                                                        
1 Polislagen 3 § 
2 Förvaltningslagen 6 § 
3 Socialstyrelsen (2007) 
4 Rikspolisstyrelsen (2007)  
5 Socialstyrelsen (2007) 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att undersöka samarbetet mellan polis och socialtjänst, i deras 
arbete med barn och ungdomar som far illa i hemmet.  

1.4 Frågeställning 
Frågeställningarna i denna rapport är: 

• Hur samverkar polismyndigheten och socialtjänsten idag? 
• Hur väl upplever personal på myndigheterna att det praktiska samarbetet fungerar? 
• Vilka faktorer gör samarbetet framgångsrikt, utifrån tidigare forskning? 
• Vilka faktorer, enligt personalen, gör samarbetet framgångsrikt?  
• Vad skulle kunna göras annorlunda, enligt personal inom området?  

 

1.5 Avgränsningar 
Polismyndigheten och socialtjänsten samarbetar på flera olika områden. Detta 
fördjupningsarbete avgränsas till att behandla samverkan gällande barn och ungdomar, 
eftersom det är en viktig och engagerande del i vårt kommande arbete. Det avgränsas 
ytterligare genom att gälla enbart barn och ungdomar som far illa i sina hem. 
En geografisk avgränsning har också gjorts vilket innebär att endast myndigheterna i 
Linköping och Östersunds kommun kommer att undersökas. De personer som intervjuats, är 
personer som har en större inblick i samverkan mellan myndigheterna. 

1.6 Tillvägagångssätt 
Till att börja med planerades och avgränsades arbetet, se ovan, för att underlätta 
undersökningen . Frågeställningar valdes ut och resonemang, kring vilka tillvägagångssätt 
som var mest lämpade för att få svar på våra frågor, fördes.  Sedan bestämdes vilka 
kommuner som skulle jämföras, dessa bestämdes dels utifrån vår kommande 
aspiranttjänstgöring i Jämtland och att vi hört att samarbetet fungerar bra i Linköping. För att 
söka svar på frågeställningarna i denna rapport har vi bland annat tittat på vad som sägs i 
lagtext om samverkan mellan myndigheter. Tidigare rapporter om ämnet har också använts, 
samt intervjuer med polis och socialtjänst på valda orter.  

2. Teori 
Detta arbete har sin grund i den nationella strategi för samverkan som Socialstyrelsen, 
Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag att skriva. I strategin 
framgår det att samverkan ska präglas av ett konsekvent barnperspektiv och inte ett 
verksamhetsperspektiv.6  
     Även barnkonventionen säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet när det gäller 
alla åtgärder som rör barn. Vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.7 

2.1 Barnperspektivet 
Barnperspektiv har i olika sammanhang blivit ett ord med ett stort användningsområde. I FN:s 
konvention om barns rättigheter poängteras att barn har en rätt att göra sin röst hörd och få 
sina synpunkter beaktade. I det implementeringsarbete av barnkonventionen, som har 
genomförts i Sverige, har det slagits fast att alla myndighetsbeslut som inverkar på barn ska 

                                                        
6 Socialstyrelsen (2007) 
7 Barnkonventionen  
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tas med hänsyn till barnperspektivet och till barns bästa.8 
     Begreppet barnperspektiv är mångtydigt, det kan bl.a. betyda att verka i barns intresse men 
det är inte den enda möjliga innebörden. Det handlar om att skilja ut vem som formulerar 
perspektivet eller alternativt skapar kulturen, hur man tar ställning till behov och rättigheter 
och avgör vad som är ett barnperspektiv. Barnperspektiv skrivet som ett ord sätter fokus på ett 
perspektiv som syftar till att tillvarata barns villkor och verka för barns bästa eller för att 
studera en kultur skapad för barn. Sett som två ord blir det i stället att anlägga ett perspektiv 
eller fånga en kultur som är barnets.9 
     Enligt FN:s barnkonvention är utgångspunkten i barnperspektivet respekten för barns fulla 
människovärde och integritet, samt barndomens egenvärde. Barn är unika individer med egna 
behov och egna uppfattningar om verkligenheten. De har en unik kunskap om sin verklighet 
och kan lägga märke till och värdera andra saker än vuxna. Att som vuxen arbeta med barn 
och för barns intressen kräver att man är medveten om sina egna synsätt och perspektiv. Vår 
förmåga, eller oförmåga, att se ett barn och att identifiera oss med det handlar i hög grad om 
hur vi förhåller oss till vår egen barndom och det barn vi en gång var. Vi kan också färgas av 
våra egna upplevelser och i mötet tolka in sådant som inte har med barnet, utan med oss 
själva, att göra. 10 

2.2 Lagstiftning 
Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka och de har en särskild 
skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Socialnämnden ska dessutom aktivt verka för att sådan samverkan kommer till stånd. 
Myndigheter ska enligt lagbestämmelserna inte bara samverka med andra myndigheter, utan 
även med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Socialtjänsten har det yttersta 
ansvaret för att barn och unga som far illa får stöd och skydd. För att socialtjänsten ska kunna 
ta detta ansvar finns en anmälnings- och uppgiftsskyldighet. Denna skyldighet gäller bl.a. 
myndigheter vars verksamhet berör barn och unga.11 
Förvaltningslagen 
6 § Förvaltningslagen säger att varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom 
ramen för den egna verksamheten.  
Socialtjänstlagen 
I socialtjänstlagen kap. 14 1 § finns bestämmelserna om att var och en som får kännedom om 
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla 
detta till nämnden. 
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter, som ex. hälso- 
och sjukvården m.fl., är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet 
får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 
skydd.  Dessa myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma är skyldiga att lämna 
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av 
skydd.  
Socialtjänstlagens 5 kap. 1a § bestämmer att Socialnämnden skall, i frågor som rör barn som 
far illa eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs. Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. 12 
När det gäller fråga om utlämnande av uppgifter finns begränsningar om vad som får lämnas 
ut. Dessa begränsningar regleras både i Socialtjänstlagens kap. 15 samt sekretesslagen.  

                                                        
8 Pedagogisk forskning i Sverige (2003)  
9 Pedagogisk forskning i Sverige (2003) 
10 Socialstyrelsen (2004) 
11 Socialstyrelsen (2007) 
12 Sveriges Rikeslag (2007) 
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Polislagen 
I denna lag regleras samverkan med andra myndigheter i 3§. Denna paragraf säger att polisen 
ska samarbeta med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör 
polisverksamheten. Särskilt åligger det då polisen att fortlöpande samarbeta med 
myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör 
föranleda någon åtgärd av dem. Det hänvisas även särskilt om skyldigheten att anmäla till 
socialtjänsten om ett barn kan behöva nämndens skydd, socialtjänstlagen kap. 14 1 §.  
I 9 § finns även bestämmelser om rapporterings skyldighet för polisen. Detta betyder att så 
fort en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, ska denne rapportera 
till sin förman så snart det kan ske.13 

2.3 Strategi för samverkan – kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att 
fara illa. 
Tankar om samverkan mellan verksamheter som arbetar med barn och ungdomar har funnits 
länge. Redan 1959 rekommenderade Kungliga majestätet, i ett cirkulär, att särskilda 
samarbetsorgan skulle bildas i kommunerna för att uppnå ett regelbundet samarbete. Sedan 
dess har mycket god samverkan utvecklats inom en rad områden. Tillexempel så har ett flertal 
kommuner förbättrat samverkan vid misstänkt barnmisshandel och sexuella övergrepp genom 
att inrätta s.k. Barnahus. Vid dessa samverkar rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och 
sjukvård och rättsmedicin. Samtidigt har aktörerna blivit allt fler under åren och 
konsekvenserna av detta är att hela välfärdsområdet har fragmentariserats och myndigheter 
ofta kritiseras för bristande helhetssyn. Många menar att samverkan är en nödvändighet för att 
möta de behov som människor har i samhället idag. Samverkan syftar till förbättrad kvalitet 
genom att flera olika verksamheter kan bidra med kompletterande resurser, kunskap och 
kompetens.14 
     Regering och riksdag har tydligt uttalat att samverkan behöver utvecklas när det gäller 
målgruppen barn som far illa eller riskerar att fara illa. Som ett resultat av propositionen 
”Stärkt skydd för barn i utsatta situationer” infördes lagbestämmelser om skyldighet att 
samverka. Dessutom fick Socialstyrelsen, i samverkan med Myndigheten för skolutveckling 
och Rikspolisstyrelsen, i uppdrag att ta fram en nationell strategi för samverkan. Innehållet är 
tänkt att vara ett stöd i arbetet för en långsiktig och stabil samverkan på lokal och regional 
nivå. Strategin för samverkan ska ses mot bakgrund av nödvändigheten och skyldigheten att 
samverka. Den ska vara ett stöd för långsiktig, stabil och framgångsrik samverkan till nytta 
för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. I strategin formuleras ett 
övergripande mål för samverkan och centrala begrepp definieras, det ges också exempel på 
verktyg som kan bidra till ökad styrning, struktur och samsyn. Slutligen beskrivs olika 
områden där samverkan behövs kring målgruppen samt ges exempel på frågor som kan 
behöva behandlas i samverkan på nationell, regional och lokal nivå. 15 

2.4 Tidigare forskning  
Kortrapport från Rädda Barnen 
Propositionen ”Stärkt skydd för barn i utsatta situationer” som riksdagen antog i juni 2003,  
innebär bl.a. en skyldighet för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan/skolan och 
skolbarnomsorgen, att samverka med andra som berörs i frågor som rör barn som far illa, eller 
riskerar att fara illa. Socialtjänsten ska ha ett huvudansvar för att samverkan kommer till 

                                                        
13 Sveriges Rikeslag (2007) 
14 Socialstyrelsen (2007) 
15 Socialstyrelsen (2007)  
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stånd. När det gäller polissamverkan anses den bestämmelse om anmälningsskyldighet, som 
redan finns i 3 § polislagen, räcka för att möjliggöra samverkan.  

I Rikspolisens handledning för stödjande arbete av brottsoffer förs ett resonemang hur polisen 
bör agera vid våld i familjen, även avseende barn som bevittnar våld. Ett aktivt agerande i 
sådana situationer innebär att barn till misshandlade kvinnor inte glöms bort. Dels kan barnen 
ha gjort iakttagelser av betydelse för förundersökningen, dels skall som regel socialtjänsten 
underrättas i dessa ärenden.  
     Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att barn och ungdomar växer upp 
under trygga och goda förhållanden. De ska också verka för att den som utsatts för brott och 
dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialtjänsten har också ett ansvar att ge råd och stöd, 
vilket betyder att inte allt arbete som utförs dokumenteras.16 
     Syftet med Rädda Barnens kartläggning var att undersöka om kontakten mellan polisen 
och socialtjänsten fungerar. Polisdistrikten som Rädda Barnen varit i kontakt med är 
Sundsvall, Halmstad, Upplands Väsby, Solna, Österåker och Södertälje. 
Ytterligare ett syfte med kartläggningen var att undersöka hur polisen dokumenterar om barn i 
polisanmälan. Resultatet visar att det är stora skillnader i hur barn omnämns i dessa 
anmälningar.  
     Det urval av polisanmälningar som ingår i undersökningen är de anmälningar där polisen 
på något sätt nämnt barn. Enligt polisdistrikten finns det troligen många fall där barn bevittnat 
våld eller befunnit sig i dess närhet men där de inte uppmärksammats i själva polisanmälan. 
Rädda barnen har alltså fått tagit del av de ”goda exemplen” i den här undersökningen. 17 
 
Brott mot barn – en inventering i tio polismyndigheter 2001 
I Regleringsbrevet för år 2000 skriver man att arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor och 
barn är ett av samhället högt prioriterat område, och statsmakten ställer tydliga krav på 
rättsväsendets verksamhet inom detta område. 18 
     I Regleringsbrevet framgår i verksamhetsmål 1 att: 
varje polismyndighet skall utarbeta och dokumentera en brottsförebyggande strategi där det 
också framgår hur och med vilka myndigheter och organisationer samverkan skall ske.  
     I verksamhetsmål 5, utredning och lagföring framgår att: 
polisens utredningsarbete skall bedrivas rättssäkert, effektivt och på ett ändamålsenligt sätt. 
Andelen uppklarade brott skall öka och tiden mellan brottsanmälan och slutredovisning skall 
bli kortare. Polisens bemötande av och stöd till brottsoffer och vittnen skall förbättras 
ytterligare. 
     Vad gäller dessa verksamhetsmål har polisen återrapporteringskrav till regeringen i form 
av nationella analyser gällande bl.a. våld mot kvinnor och barn. Redan av regleringsbrevet 
framgår att våld mot kvinnor och barn betraktas som något som har visst samband, och att det 
finns ett gemensamt syn- och arbetssätt på de båda ärendekategorierna.  
     Rikspolisstyrelsen genomförde under år 2000 en inventering i tio av landets 
polismyndigheter för att öka kunskapen om hur polisen hanterar ärenden där barn direkt eller 
indirekt utsätts för brott. De återrapporteringskrav som fanns i regleringsbrevet samt de 
synpunkter, Kommittén mot barnmisshandel, framfört i ett delbetänkande skulle särskilt 
beaktas inom uppdraget. 
     De tio myndigheter som ingick i inventeringen var Polismyndigheten i Stockholms län, 

                                                        
16 Rädda Barnen (2003)  
17 Rädda Barnen (2003)  
18 Rikspolisstyrelsen (2002) 
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Västra Götaland, Skåne, Hallands län, Jämtlands län, Västernorrland, Kalmar län, Jönköpings 
län, Gotlands län och Örebro län.19 

Att ha en fungerande samverkan mellan myndigheterna är en viktig och grundläggande 
förutsättning, för att arbetet med brott mot barn, och övrigt familjevåld, ska kunna ske på ett 
bra sätt.  
     Som nämnts samverkar idag polisen regelmässigt med andra myndigheter. Formerna för 
detta arbete varierar mellan myndigheterna. Polisen utgör tillsammans med socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården oftast grundstommen för samarbetet. Åklagarmyndigheten deltar också 
ofta i dessa s.k. samrådsgrupper, även andra myndigheter eller organisationer kan ingå.  
     Dessa grupper kan arbeta på både lokal och regional nivå och kan behandla både enskilda 
ärenden och frågor av mer generell och övergripande natur. De generella frågorna kan vara att 
arbeta fram arbetsmetoder och modeller för hur ärenden bäst skall samordnas. Gemensamma 
utbildningar är ett annat exempel på vad som ofta anordnas. Utbildningarna kan vända sig till 
samrådsgruppens medlemmar eller till andra grupper vars verksamhet är av betydelse för 
myndigheternas arbete med barnärenden. Arbetet i samrådsgrupperna kan också ses som en 
form av brottsförebyggande arbete, då man ofta ger ut informationsfoldrar i sina kommuner 

3. Resultat 

3.1 Resultat av tidigare forskning 

Vilka faktorer gör samarbetet framgångsrikt, utifrån tidigare forskning? 
Strategi för samverkan - kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. 
Samverkan påverkas av strukturella olikheter när det gäller de professionellas synsätt och 
perspektiv, organisatoriska förhållanden och regelverk. Dessa olikheter är styrkan i en väl 
fungerande samverkan såväl som det även kan vara ett hinder om verksamheterna inte har 
tydliggjort olikheterna och kan hantera dem. 
     De samverkande verksamheterna behöver verktyg för styrning, struktur och för en 
grundläggande samsyn. Formerna för detta kan variera och behöver anpassas efter 
målgruppen och lokala förutsättningar m.m. När det gäller samsyn så handlar det om tilliten 
mellan de professionella och att ha en gemensam bild och begrepp om arbetet. De berörda 
behöver kunskap om varandras uppdrag, resurser och begränsningar. 
     För att vara långsiktigt hållbar behöver samverkan dessutom integreras och förankras i den 
ordinarie verksamheten och även inkludera berörda barn, ungdomar och deras föräldrar.20  
En väl fungerande samverkan kräver engagemang och tydlig styrning på alla ledningsnivåer. 
Att legitimera samverkan på lägre nivåer och efterfråga uppföljning och utvärdering av 
samverkan är viktigt så som gemensamma mål för verksamheterna. 
     En väl fungerande samverkan kräver struktur, detta innebär tydlighet när det gäller mål, 
målgrupp, yrkesroller, arbetsfördelning och rutiner för samverkan. Inledningsvis krävs även 
en kartläggning av de behov som samverkan ska tillgodose. Barnkonventionen kan vara en 
gemensam värdegrund att utgå ifrån. 
     En nödvändig beståndsdel i en strategi för samverkan är kontinuerlig tvärprofessionell 
kompetens- och metodutveckling, baserad på medvetenhet och respekt inför skillnader i 
uppdrag, organisation, regelverk och kompetens.21 
     För att kunna vidareutveckla sin samverkan behöver verksamheterna följa upp och 
utvärdera arbetet, detta förutsätter att verksamheterna systematiskt dokumenterar sin 
samverkan. Uppföljningen kan ske genom att verksamheterna fortlöpande återrapporterar till 
                                                        
19 Rädda barnen (2003)  
20 Socialstyrelsen (2007) 
21 Socialstyrelsen (2007) 
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respektive ledning. När man sedan utvärderar effekter är det nödvändigt att ha en gemensam 
och dokumenterad utgångspunkt.  

En annan form av uppföljning, och i viss mån utvärdering av lokal samverkan, är tillsynen 
över respektive myndighets verksamhet. Gemensamma kriterier för tillsynen bör då tas fram 
samt en samordning av dessa.  
     Regeringen har vidare slagit fast att samverkan kring målgruppen behövs på alla 
samhällsnivåer: nationellt, regionalt och lokalt. Nationell samverkan mellan centrala 
myndigheter ska stödja och stärka den lokala nivåns långsiktiga samverkan för att nå det 
uppsatta målet. En samordning på nationell nivå ger även arbetet med barn och ungdomar 
som far illa eller riskerar att fara illa en större legitimitet och därmed bättre förutsättningar. 
Det finns alltså ett symbolvärde i sådan samverkan. I första hand gäller den nationella 
samverkan myndigheter som: Myndigheten för skolutveckling, Skolverket, Rikspolisstyrelsen 
och Socialstyrelsen. Andra myndigheter och organisationer inbjuds att delta i frågor som 
berör dem. Även här behövs uppföljning och utvärdering av samverkan.  
     På den regionala nivån avses länsnivån, där aktörerna är länsstyrelser, landsting och 
landstingsregioner samt polismyndigheternas regionala organisation. På den regionala nivån 
finns dessutom ett antal samrådsorgan som benämns kommunförbund, kommunalförbund, 
region eller regionförbund. De regionala aktörerna har den viktiga rollen att kommunicera 
med centrala myndigheter och underlätta implementering av ny kunskap och nya metoder.                            
Samverkan på ett övergripande plan, både nationellt och lokalt, är nödvändig för att de 
missförhållanden som vissa barn och unga lever under ska sättas in i ett samhälleligt 
sammanhang. Att förbättra samverkan på övergripande nivå är en strategiskt viktig fråga för 
att arbetet med enskilda barn och ungdomar ska kunna utvecklas. Det är en stor utmaning att 
hitta former för välfungerande samverkan som gör att barn och unga inte faller mellan två 
stolar dvs. bollas runt mellan olika myndigheter.  
Ett regelbundet erfarenhetsutbyte mellan verksamhetsnivån och den övergripande nivån 
påverkar samverkan och helhetstänkandet i positiv riktning. Kommunerna behöver bygga upp 
en struktur för samverkan på alla ledningsnivåer för övergripande barn- och ungdomsfrågor, 
både generella och specifika. Det är nödvändigt att landstinget och polisen är representerade i 
denna ledningssamverkan.  
     En gråzon uppstår ofta när det gäller ansvaret för tidiga insatser. Mycket av frustrationen 
kring bristande samverkan rör oförmågan att agera gemensamt i ett tidigt skede av en 
ogynnsam utveckling. Tidig upptäckt förutsätter ett engagemang hos berörda yrkesgrupper 
och en beredskap att erbjuda lättillgängligt adekvat stöd till barn, unga och deras föräldrar. 
Generellt sett förutsätter behoven och de uttalade ambitionerna på detta område en bättre 
struktur och tydligare arbetsfördelning. Arbetet skulle då bli mindre personbundet och 
beroende av ”eldsjälar”. 22 

Kortrapport från Rädda Barnen - Anmälningarna som försvann. 
Rädda barnens undersökning visar att bara en liten del av de polisanmälningar som gjorts där 
barn omnämns når fram till socialtjänsten. I jämförelse med tidigare undersökningar visar 
resultatet på en förbättring. Men det är dock fortfarande är alltför få fall av kvinnomisshandel, 
där barn också lever med våld, som faktiskt når fram till socialtjänsten. En grundförutsättning 
för att barnen ska kunna få skydd och stöd för egen del är att socialtjänsten får kännedom om 
vad som inträffat. Att den stora majoriteten av barnen i undersökningen inte uppmärksammas 
är allvarligt och betyder därmed att de inte får någon hjälp. 23 
     I flera kommuner säger socialtjänsten att det låga antalet anmälningar som hittats, kan bero 

                                                        
22 Socialstyrelsen (2007) 
23 Rädda barnen (2003)  
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på bristande rutiner och dokumentation hos socialtjänsten snarare än hos polisen.  
En kommun uppger att det troliga är att flera polisanmälningar har kommit bort. En annan 
kommun uppger att de kan ha hänvisats vidare direkt till särskilda resursenheter som inte 
dokumenterar eller registrerar inkommen anmälan.  
     De distrikt som undersökningen berörde har inte haft några särskilda föreskrifter eller 
rutiner kring barn som far illa eller riskerar att fara illa, utan hänvisar till 
anmälningsskyldighet för barn som misstänks fara illa. Polisen berättar att det har 
framkommit att kontakt inte alltid tas med socialtjänsten, men att polisen där nu avser att 
strama upp rutinerna.24 
     I Sundsvall har polisen börjat arbeta utifrån en tjänsteföreskrift och i den följer det med en 
blankett som ska skickas till socialtjänsten. Socialtjänsten ska i sin tur skicka tillbaka den till 
polisen med uppgift om handläggande socialsekreterare. Blanketten tydliggör den nödvändiga 
återkopplingen för att bekräfta att informationen faktiskt nått fram. Samtidigt verkar detta inte 
ha fungerat i Sundsvall, då, enligt undersökningen, endast 1 av 13 polisanmälningar om våld i 
nära relationer nått socialtjänsten där.  
     Behovet av konkret samverkan på lokal nivå med rutiner och kontakter som fungerar över 
tid är tydlig, även vid omorganisationer och personalomsättning. Det låga antalet inkomna 
anmälningar till socialtjänsten, kring familjevåld, kan bero på att polisen inte informerat 
socialtjänsten. Men undersökningen visar också på uppseendeväckande brister i rutinerna hos 
socialtjänsten, där en kommun till och med tycks ha slarvat bort anmälningar. 
     De brister som finns i kontakterna mellan polis och socialtjänst visar på behovet av tydliga 
riktlinjer och handlingsplaner om anmälningsplikten. Så att det inte råder några oklarheter om 
vad den enskilde polismannen eller socialsekreteraren ska göra vid anmälningar om våld i 
familjen.  
     Resultatet av hur polisen sköter dokumentation av barn i anmälningar visar på stora 
skillnader. I de fall där minst information ges kan det ex. endast stå att paret har gemensamma 
barn och i de mer tydligare fallen nämns barnen vid namn och ålder samt en närmre 
beskrivning om vad de råkat ut för. Rädda Barnen anser att det i alla polisanmälningar, som 
avser hot och våld i familjen, ska noteras att det finns barn med i bilden och att polisen ska 
undersöka vad barnet sett, hört och upplevt och att barnet därför bör höras i polisutredningen. 
De anser även att Rikspolisstyrelsen ska utveckla riktlinjer för hur rapporteringen till 
socialtjänsten ska gå till när det skrivs en polisanmälan, om hot och våld inom familjen. Så att 
alla fall, där barn finns med i bilden, rapporteras till socialtjänsten. Socialstyrelsen bör på 
motsvarande sätt tydliggöra hur en anmälan om barn som bevittnat våld ska hanteras inom 
socialtjänsten.25  
     När det gäller socialtjänstens ansvar att ge råd och stöd visar undersökningen att beroende 
på rutiner och om familjen sedan tidigare har en kontakt på socialkontoret, har socialtjänsten 
valt att hantera anmälningarna från polisen på olika sätt. Ett exempel är två kommuner där det 
fanns resursgrupper/personer med särskilt fokus på familjevåld, kan socialtjänsten ha lämnat 
över uppgifter till dessa och inte registrerat något på socialkontoret. Ett annat socialkontor 
angav bland annat personalbrist och att man haft konsulter som skött en del av 
handläggningen, som en förklaring till att man endast hade kännedom om hälften av 
anmälningarna. Rutiner för hur inkomna anmälningar ska hanteras hade inte kunnat 
upprätthållas när konsulter varit inkopplade. 
     Ett annat exempel är socialtjänsten i Österåkers kommun som utarbetat rutiner samt utsett 
två personer som skulle ge barnen stöd. När dessa två sedan slutade och personalsituationen 
på socialkontoret försämrades föll arbetet samman. Detta exempel visar på behovet av att 
                                                        
24 Rädda barnen (2003)  
25 Rädda barnen (2003)  
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upprätta tydliga strukturer och rutiner för arbetet med barn som bevittnar våld som kan 
fungera även vid personalomsättning och över tid. Det finns en fara att knyta detta arbete till 
enskilda individer, eftersom anställningar och projekt förändras. 

En erfarenhet från kartläggningen är också att det verkar finnas stora brister i 
dokumentationen hos socialtjänsten kring uppgifter från polisen. Enligt Rädda Barnen bör 
Socialstyrelsen tydliggöra hur en anmälan om barn som bevittnat våld ska hanteras inom 
socialtjänsten.26 

 Brott mot barn – en inventering i tio polismyndigheter 2001 
Vid intervju med yttre personal, gällande anmälningsskyldigheten, varierande svaren mycket 
och det kunde konstateras att kunskapsnivån varierade stort. De allra flesta tänkte i första 
hand på 3 § polislagen när det diskuterades anmälningsskyldighet. Av den paragrafen framgår 
att polisen skall underrätta socialtjänsten om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd 
från dem. Det som skiljer polislagen och 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen är att polislagen avser 
polismyndighetens generella samarbetsskyldighet med bl.a. socialtjänsten. Medan 14 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen specifikt avser underrättelse till socialnämnden beträffande underårig och 
dessutom ålägger den enskilde befattningshavaren ansvaret för att underrättelse/anmälan sker. 
Slutsatsen som kan dras av detta är att bestämmelserna i socialtjänstlagen ska äga företräde i 
förhållande till polislagen i ärenden som rör barn. Detta medför att polisiär förman inte skall 
överpröva enskild polismans beslut om anmälan till socialnämnden, eftersom denna grundas 
på personligt ansvar gentemot annan myndighet. 27 
     Under inventeringen visade det sig att det generellt saknades både föreskrifter och fasta 
rutiner för hur anmälan enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen skulle ske. I någon myndighet 
prövades detta i olika led innan beslut fattades om huruvida anmälan till socialnämnden skulle 
göras eller inte. Om en patrull som ingripit vid ett lägenhetsbråk där barn bevittnat misshandel 
av den ena föräldern, skrevs ett PM om iakttagelserna som sedan lämnades till vakthavande 
befäl. Vakthavande befäl skickade i sin tur den vidare till chefen för ordningsavdelningen. 
Denne beslutade sedan om socialnämnden skulle informeras eller inte. I ärenden som 
bedömdes som akuta beslutade vakthavande befäl själv. Detta sätt att hantera 
anmälningsskyldigheten framstår som både oriktigt och tidsödande. Utöver detta finns också 
en uppenbar risk att den information beslutet grundas på tolkas och värderas på ett felaktigt 
sätt.28 
     Att ansvaret för anmälan till socialnämnden åligger den enskilde polismannen undantar 
självklart inte vikten av att denne underrättar sin förman om vidtagna åtgärder. Eller att i 
förekommande fall vänder sig till denne för råd och synpunkter innan det egna beslutet fattas. 
Att information och utbildning om anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen genomförs är angeläget, liksom vikten av att klargöra skillnaderna mellan 
denna och polislagens 3 § . Denna utbildning bör omfatta all personal, men med särskild 
inriktning på dem som arbetar i den yttre verksamheten. Utöver detta bör nationella riktlinjer 
för hur anmälningsskyldigheten skall tolkas och hanteras tas fram.  
     Många myndigheter har gjort en särskild blankett som används när de gör anmälan till 
socialnämnden. Denna var dock emellertid sällan spridd och känd av all personal i 
myndigheten. Oftast var det bara barnutredarna själva som använde sig av denna. 
Barnutredarna uttryckte att det ibland var svårt för dem, när de fick ett nytt ärende, att klart se 
om anmälan till socialnämnden var gjord eller inte. En enhetlig blankett, eller ramar för en 
sådan, för hela landet vad gäller anmälan till socialnämnden vore önskvärt.  

                                                        
26 Rädda barnen (2003) 
27 Rikspolisstyrelsen (2002) 
28 Rikspolisstyrelsen (2002) 
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     Många har under inventeringen spontant framfört tankar och synpunkter rörande sättet att 
registrera anmälan i RAR, polisens anmälningssystem. Vad som främst tagits upp är rutiner 
för anmälan enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen och hanteringen av målsägandekopian. 
För att säkerställa att anmälan om brott, där barn direkt eller indirekt är berörda, också 
underställs bedömning enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen, är ett alternativ att skapa ett fält i 
RAR som måste fyllas i för att man skall kunna gå vidare. Om detta gjordes kunde också den 
utredare som tilldelas ärendet snabbt och enkelt se om anmälan till socialnämnden är gjord 
eller inte. 
     Som nämnts tidigare sker samverkan mellan myndigheterna i s.k. samrådsgrupper. 
I dessa grupper ingår normalt sett enbart personal på handläggarnivå. Bildandet och ansvaret 
för samrådsgruppens verksamhet utgår ofta från någon eller några speciellt engagerade 
personer. Detta medför att arbetet i samrådsgruppen blir beroende av just dessa personer. 
Flera exempel finns där verksamheten upphört när någon enskild lämnat gruppen. För att 
motverka detta är det angeläget att arbetet i samrådsgrupperna baseras på ett tydligt åtagande 
från de olika myndigheter och organisationer som deltar. Detta åtagande bör förankras och 
dokumenteras och lämpligen också skrivas in i myndighetens verksamhetsplan.  
     Samarbete med andra myndigheter och organisationer, som är en viktig del i arbetet med 
familjevåldsärenden, gagnas av en sammanhållen verksamhet. En tydlig organisation hos 
polisen medför att förutsättningarna för samverkan med andra myndigheter ökar. Detta leder i 
sin tur till bättre samordning med till exempel de sociala myndigheternas åtgärder. Förutom 
att detta är till fördel för den enskilde, medför det också att risken för dubbelarbete och 
missförstånd minskar. 29 

3.2 Resultat från intervjuer 

Hur samverkar polismyndigheten och socialtjänsten idag?  
Polisen, Linköping 
På närpolisområdet Linköping/Norrköping skriver de en anmälan till socialtjänsten på alla 
unga som far illa. Sedan några år så ser de till att få den diarieförd hos polisen, så att den inte 
försvinner hos socialförvaltningen. Detta gör att de i händelse av en kris kan be länsstyrelsen 
som är tillsynsmyndighet över socialtjänsten att kolla vad som gjorts kring en person.          
Tidigare hade socialtjänsten möjlighet att närvara på alla förhör, eftersom två stycken därifrån 
satt i samma hus som polisen. När de slutade så har de ytterst sällan någon närvaro av 
socialtjänsten vid förhören. Kräver polisen att de ska vara med så kommer de, men inte 
annars. En stor brist förstås. 
     Länspolismästaren kommer framöver att skriva kontrakt med kommunerna om hur 
samverkan ska gå till, säger kunnig personal på myndigheten. 
Polisen, Östersund 
I intervju med personal på barngruppen i Östersund framgår det att anmälan till polisen oftast 
kommer in genom att en anhörig eller närstående gör en anmälan om att ett barn far illa, eller 
genom att socialtjänsten kommer in med en skrivelse. Socialtjänsten har då fått kännedom om 
detta genom skola, barnomsorgen, elevhälsan osv. Det vanligaste är att en 
kommunalverksamhet anmäler detta till socialtjänsten, som i sin tur skickar ärendet över till 
socialnämnden som prövar detta. Om anmälan kommer till polisen först görs regelmässigt en 
anmälan till socialtjänsten. 
     Om någon från ordningsavdelningen, eller någon av de andra avdelningarna inom 
polismyndigheten, får den första kontakten med barnet finns inget stadgat om hur eller vem 
som gör anmälan än.  
     I akuta situationer kontaktas socialjouren omedelbart av patrull på plats, annars görs en 

                                                        
29 Rikspolisstyrelsen (2002) 
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rapportering till socialtjänsten med en blankett som kallas för ”Barn i riskzon”. Detta kan 
göras av patrullen själv eller av barngruppen. I det flesta fall kontaktas barngruppen i de icke 
akuta situationerna så de får ta över. 

Enligt barngruppen så har inte personal på ordningsavdelningen, eller andra avdelningar, 
så mycket kontakt med socialtjänsten utan detta tas om hand utav barngruppen.  
     Efter att anmälan kommit in och eventuell rapportering till socialtjänsten är gjord lottas 
ärendet in till åklagaren. Är det ett akut fall tas en kopia på underlaget upp till åklagaren på en 
gång och denne ger muntliga direktiv annars handläggs det på vanligt sätt genom postgång. 
Efter detta görs en bedömning om vilka personer som ska engageras och vilka uppgifter var 
och en ska ha. Man samarbetar inte bara med socialtjästen i dessa ärenden utan även med 
barnpsykiatriska mottagningen m.fl.  
     Personal på barngruppen i Östersund har i gjord intervju beskrivit hur handläggning av ett 
akutärende kan gå till. (Se nedan.) 
Fallbeskrivning - akut ärende. 
Socialtjänsten ringer för att konsultera i ett ärende rörande en flicka, som samma dag har 
berättat för personal på skolan att hennes pappa brukar ta på henne. Detta verkar ha pågått 
under en längre period. Stundande lov gör flickan orolig då hon kommer bli ensam hemma 
med pappan. Flickan har inte berättat detta för någon annan, men hon har skrivit dagbok och 
berättat ytligt för en vän att det inte är bra hemma.  
Det bestäms att socialtjänsten ska faxa in ärendet till polisen och de upprättar en anmälan 
samt går över till den dagåklagare som finns tillgänglig med ärendet. Åklagaren beslutar att 
ett videoförhör ska hållas med flickan så fort som möjligt och pga. omständigheterna begär 
åklagaren att det ska finnas ett målsägandebiträde eller särskild företrädare för flickan. 
Personalen på barngruppen bestämmer tillsammans med socialtjänsten att de ska ta kontakt 
med mamman, samt att kalla henne och dottern till en träff samma dag. Där berättar 
socialtjänsten för mamman att en polisanmälan är upprättad utifrån de uppgifter som 
framkommit. 
     Under tiden har barngruppen en första kontakt med barnpsykiatriska. De informeras om 
ärendet och bokar en tid när de kan komma och möta upp mamman under deras förhör med 
flickan. 
     Socialtjänsten ringer och informerar barngruppen om att de har informerat mamman och 
det bokas en tid på eftermiddagen för förhör med flickan och mamman. Under förhöret finns 
BUP och socialtjänsten närvarande och de pratar med mamman om hur man kan säkerställa 
flickans fortsatta trygghet. BUP erbjuder fortsatt samtal med både mor och dotter och även 
med hennes syster. Förhör med skolpersonal hålls också. 
     Sedan görs en bedömning av åklagaren, utifrån vad som framkommit i förhör med flickan, 
om läkarundersökning behövs. Enligt personalen på barngruppen kan det ha stor betydelse för 
den utsatte att få veta att allt är ok med kroppen, även om det inte framkommit uppgifter som 
tyder på direkt penetration.  
     Socialtjänsten fortsätter med sitt arbete genom fortsatt stöd till familjen och de informeras 
även när det är dags för förhör med den misstänkte. Vid behov har man tät kontakt mellan 
myndigheterna. 
Monica Tabalo, Social beredskap Östersund 
Anmälan om akuta situationer där barn far illa kommer nattetid in till social beredskap, 
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antingen via SOS eller via polisen. Ungefär hälften av de samtal som kommer är från poliser, 
som kallats till och är på plats i bostäder där ett barn far illa och behöver akut hjälp. Ungefär 
hälften av samtalen kommer från privatpersoner som ringt till antingen polis eller SOS. 

     Socialtjänsten deltar inte i förhör under nätterna, de har kommit överens om att inte sitta 
med eftersom de då inte kan ta emot andra akuta samtal. Personal från social beredskap och 
polisen träffas en gång i terminen för att ta upp om det skett några förändringar, ändringar av 
lagar eller annat. Polisen får varje vecka information om vilka som jobbar under veckan på 
beredskapen.  
Marika Sahlin, chef för Enheten för barn och unga, socialtjänsten i Östersund 
Marika Sahlin deltar i Samrådsgruppen som träffas en gång i månaden. Därutöver 
förekommer samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten i flera olika 
samverkanskonstellationer. Samverkan sker på olika nivåer i respektive organisationer t.ex. 
träffas Chefen för socialtjänsten och länspolismästaren med jämna mellanrum. 
     Samrådsgruppens broschyr, ”Att tänka på”, har sammanställts gemensamt av 
socialtjänsten, polisen, m.fl. Den har funnits i många år och har arbetats om efterhand, den 
senaste upplagan är från april i år. Den har skapats för att vara ett stöd och ett arbetsredskap 
för bl.a. socialsekreterarna och är känd bland handläggarna. Den beskriver bl.a. hur en 
anmälan från socialtjänsten till polisen ska utformas så att den kommer att innehålla det som 
är viktigt.  
     Exempel på hur kontakt tas i mer brådskande ärenden: Socialtjänsten hör av sig per telefon 
till polisen (vakthavande) om de behöver hjälp med t.ex. ett omhändertagande av ett barn. 
Socialnämnden gör anmälningar om det t.ex. handlar om brott mot barn, som misshandel och 
sexuella övergrepp. Dessa anmälningar görs alltid skriftliga även om kontakt har tagits i det 
akuta skedet. Polisen hör av sig antingen via skrivelse med anmälan eller s.k. social 
rapportering eller via telefon vid akut ärende.  
Yvonne Jacobsson, socionom, Barnahus Linköping  
När en anmälan om våld eller övergrepp mot ett barn inkommer till polis eller socialtjänst 
kallar Barnahus teamet berörda parter till barnahus för samrådsmöte då planering görs i varje 
enskilt ärende. Ex. socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare, ev. gynekolog och representant 
från Barn- och ungdomspsykiatrin(BUP). Speciella dagar och tider är planlagda varje vecka 
så att samråd kan ske vid behov. Om möjligt bestäms vid samrådet tid för polisförhör, 
socialtjänsten ser till att barnet kommer till Barnahus för förhör. Vid ett förhör med ett barn 
sitter personal från socialtjänst, BUP, barnets särskilda företrädare och ibland även åklagare 
och misstänkts försvarare i ett s.k. medhörningsrum. De följer intervjun via TV-skärm och 
kan också ställa frågor genom intervjuarens hörsnäcka. Socialtjänsten och BUP bedömer 
barnets behov av skydd och ger barnet och familjen stöd och behandling. 
Ibland görs uppföljande samråd där det klargörs vad som händer och ska hända härnäst i 
ärendet och det kan diskuteras om något kunnat göras annorlunda.  

Hur väl upplever personal på myndigheterna att det praktiska samarbetet fungerar? 
Polisen, Linköping  
I intervju med ansvarig personal på polisen i Linköping framkommer det att samarbetet 
mellan skola och polis fungerar alldeles utmärkt. Både skola och polis saknar dock 
socialförvaltningens medverkan. Det har blivit sämre snarare än bättre med polisens kontakter 
med socialtjänsten.  
     För några år sedan försvann de två socialsekreterare som fanns i polishuset i Linköping, 
vilket innebar en klar försämring. Både Linköping och Norrköping önskar att de ska få 
åtminstone en från socialtjänsten hos sig igen. Möten pågår för att få en bättre dialog med 
socialtjänsten. Dessvärre tror man att problemet är vanligt i hela landet. 
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     ”Det är märkligt att man inte använder skolan och polisen för att få en bild av hur en ung 
människa har det”, säger han. Det är ju faktiskt så att polis och skola har en mycket tydligare 
problembild än de som är satta att hitta lämpligt stöd för barnet/ungdomen. Förmodligen beror 
det på att de har en väldigt svår arbetssituation. Man tror den skulle bli bättre om vuxna som 
jobbar med ungdomar också har ett nätverk. Ju större stad desto sämre samarbete verkar vara 
det som gäller. 
     De riktlinjer som finns har inte varit tillräckligt tydliga, vilket resulterat i dagens situation. 
Polisen hittar vägar till socialtjänsten genom personliga kontakter och detta gör att de har en 
bra dialog med vissa och ingen alls med andra. Skola – socialtjänst - polis borde vara 
självklart, utan socialtjänsten haltar det betänkligt då de har lagstiftningen som ska skydda 
unga människor. 
     Man är övertygad om att det framöver måste ligga i arbetsbeskrivningen för vissa personer 
inom socialtjänsten och polisen. ”Det måste bli bättre” säger en polis i Linköping. Kraven 
ökar då många far illa inte minst på grund av droger, utanförskap etc. 
Enligt personalen hos polisen upplevs det som att de gör vad de ska och att de aldrig ger upp 
försöken att få med socialtjänsten på banan. Det skulle drabba unga människor som är i behov 
av hjälp. 
Polisen, Östersund 
Personal på barngruppen hos polisen i Östersund tycker att samarbetet mellan dem och 
socialtjänsten fungerar bra. Men alla aktörer kan bli bättre. 
     På frågan om de tycker att socialtjänsten gör allt de kan för att samarbetet ska fungera bra, 
svarar de att det ser väldigt olika ut från kommun till kommun. På vissa ställen kan det vara 
stor omsättning på personal vilket innebär att kompetens och erfarenhet varierar. De tycker att 
de själva på polisen naturligtvis också kan bli bättre och arbetar mycket med detta. En av de 
saker de tycker att de kan bli bättre på är att hantera brottsoffer. 
     Lagens bestämmelser om samverkan mellan myndigheterna fungerar bra i praktiken tycker 
de. Det är inga problem anser man på barngruppen, bara alla aktörer är klara över sin roll i 
ärendet och att man inte går in i varandras områden.  
 Monica Tabalo, Social beredskap Östersund 
Samarbetet är jättebra. Polisen ställer alltid upp som stöd när det gäller att följa med på 
hembesök, de har aldrig sagt nej. Det är lätt att diskutera och resonera med varandra, ex hur 
man ska gå vidare i ett ärende. Personal från sociala beredskapen kan ha talat med en 
privatperson som anmält att ett barn far illa och behöver mer information om familjen. Då 
underlättar det att kunna fråga polisen vad de har för kännedom om den familjen. Det ger en 
bättre bild av hur det ser ut och gör det enklare att fatta beslut. De hjälper varandra att hitta 
lösningar i olika frågor.  
     Vid något tillfälle har personal på social beredskap tyckt att polisen kunnat höra av sig i ett 
tidigare skede då ett barn uppenbarligen farit illa så hade socialtjänsten kunnat göra ett 
omedelbart omhändertagande av barnet. Men å andra sidan kan polisen ha gjort en annan 
bedömning av situationen, eller helt enkelt felbedömt enstaka tillfälle.  
Marika Sahlin, chef för Enheten för barn och unga, socialtjänsten Östersund 
På det stora hela är socialtjänsten nöjd med samarbetet med polisen. De har egentligen bara 
goda erfarenheter av samarbetet. Exempel på det är när det gäller kvinnofridsärenden vid t.ex. 
lägenhetsbråk då barn finns med i bilden. Om den socialsekreterare som har social beredskap 
(kvällar och helger) behöver åka ut till familjen, fungerar det alltid bra att ta hjälp av polisen.     
Men samarbetet går att utveckla och få ”tightare”, i dagsläget gör socialtjänsten sin del och 
polisen sin del, kanske skulle det vara en fördel att göra något tillsammans. I januari 2006 
ordnade länsstyrelsen så att ett gemensamt studiebesök kunde göras på barnahus i Linköping. 
Detta för att se hur det skulle fungera med ett Barnahus i Jämtlands län. Dessa planer har dock 
lagts på hyllan tills vidare.  
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     Vid enstaka tillfälle när det varit ett akut ärende t.ex. nattetid och barn funnits med i bilden 
har polisen inte kontaktat sociala beredskapen utan väntat med att kontakta socialtjänsten och 
skickat anmälan skriftligt några dagar senare.    
Yvonne Jacobsson, socionom, Barnahus Linköping 
Samarbetet fungerar väl överlag. Olika lagstiftning gällande för myndigheterna gör att det 
ibland dock inte är helt enkelt att samverka. Socialmyndigheten har det övergripande ansvaret 
för ett barn som far illa och socialtjänsten ska bedöma barnets behov av skydd. Ibland har 
polisen inte tid att genomföra förhör med ett utsatt barn så snabbt som socialtjänsten har 
möjlighet att vänta. Exempelvis kan socialtjänsten behöva påbörja sin utredning kring barnet 
och är då tvungna att informera vårdnadshavare om att en utredning inletts. När en anmälan 
om misshandel eller sexuella övergrepp inkommit ska ärendet prövas samma dag. Ärendet ska 
handläggas skyndsamt, socialtjänsten inväntar polisförhöret om så är möjligt, men drar det ut 
på tiden måste socialtjänsten informera föräldrarna om att anmälan inkommit och att 
utredning pågår. Ibland behöver ett omedelbart omhändertagande göras. Detta kan dock 
innebära att barnet kan påverkas inför eller hindras från att komma till förhör på barnahus 
(föräldrar kan till exempel säga att barnet blivit sjukt vid tidpunkten för förhöret och inte kan 
medverka). Men socialtjänsten tillsammans med barnutredare vid polisen försöker från fall till 
fall göra det bästa av situationen. Något som personalen som arbetar stationärt på barnahus 
tycker är positivt är att det är ett begränsat antal poliser med särskild utbildning (6-8) som 
kommer till barnahus. Det är lättare att samarbeta med och förbättra samarbetet med 
återkommande kontakter. 

Vad skulle kunna göras annorlunda, enligt personal inom området? 
Polisen, Linköping  
Ett önskemål är att det skulle finnas en socialsekreterare hos polisen. Blir inte det verklighet 
skulle månatliga möten vara ett alternativ, där polisen kan tala om för socialtjänsten vilka de 
jobbar med för tillfället. Även samtal med socialtjänsten för att förebygga, istället för att vänta 
med tvångsplaceringar när ungdomen börjat med narkotika är ett önskemål. 
Kommunikationen är som alltid väldigt viktig. 
     Det är möten inlagd med chefen för ungdomsgruppen för socialtjänsten och även 
socialchefen har kallat till möte. Så pressen har nog börjar öka på socialtjänsten att faktiskt 
delta i samverkan, tror ansvarig personal hos polisen. När det sedan kommer ett kontrakt med 
kommunen så tror han att de tar ett stort steg framåt. Det får inte som hittills vara frivilligt att 
delta i samarbete. Respekten för varandras roller är viktig för att det ska fungera fullt ut. 
Polisen, Östersund 
I jämtland är avståndet mellan kommunerna i länet är stort och medför vissa svårigheter. 
Enligt personalen i Östersund vore det önskvärt om man, i större utsträckning, kunde åka ut 
och träffa socialtjänsten på plats i de olika kommunerna och diskutera frågeställningar som 
uppkommer. Det skulle förkorta handläggningstiderna för bägge parter. 
     För att förbättra och utveckla arbetet samt samarbetet mellan myndigheterna har polisens 
samverkansgupp tillsammans med socialtjänsten i länet, påbörjat ett arbete utifrån regeringens 
uppdrag gällande försöksverksamhet rörande barnahus. Detta arbete går ut på att de startat en 
egen process där de planerar hur ett barnahus skulle kunna se ut hos dem, utifrån avståndet 
mellan kommunerna och ärendeinflöde mm. 
     Den samrådsgrupp som finns har hela tiden ambitionen att förbättra, utbilda och utveckla 
kontakten med länets kommuner i frågor gällande misshandel och övergrepp mot barn. 
Monica Tabalo, Social beredskap Östersund 
Allt känns bra och fungerande, och alla drar åt samma håll. Ser i dagsläget ingen anledning att 
förändra något.  
Marika Sahlin, chef för Enheten för barn och unga, socialtjänsten i Östersund 
I vissa anmälningar som socialtjänsten får av polisen skulle det vara en fördel att få mer 
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information om vad som hände barnet i det akuta läget, en mer utförlig dokumentering av 
omständigheterna i hemmet utifrån polisernas iakttagelser. Det är en fördel att ha mycket 
information om vad som hände och hur det såg ut i det akuta läget vid senare samtal med 
föräldrar. 

Eventuellt skulle polis och socialtjänst träffas oftare, avsätta mer tid för att prata 
samverkan. Detta är nog en ömsesidig önskan. Båda myndigheterna har på många sätt en hög 
arbetsbelastning varför kanske både resurser och tidsbrist gör att samverkan inte sker i den 
utsträckning som vore önskvärd. Socialtjänsten anser dock att det finns en bra bas att stå på. 
Yvonne Jacobsson, socionom, Barnahus Linköping 
Personalen i barnahus teamet försöker hela tiden fundera på hur de arbetar och om de kan 
göra något annorlunda för att förbättra. Det är viktigt att ständigt vara lyhörd för hur barn och 
funktioner i huset tycker att det fungerar. Det är främst teamledaren som har metodutveckling 
som sin arbetsuppgift, dock blir samtliga i gruppen involverade i tankar och utvärdering av 
hur saker och ting fungerar och hur de kan förbättras. Det finns också en styrgrupp och en 
arbetsgrupp med personal från berörda aktörer som träffas en gång per månad. Dessa 
diskuterar exempelvis hur de bäst kan ta tillvara kompetens som finns samt övriga 
förändringar och förbättringar vad gäller Barnahus.  

Vilka faktorer, enligt personalen, gör samarbetet framgångsrikt?  
Polisen, Linköping 
Det går alltid att samarbeta bara viljan finns, anser man hos polisen i Linköping. 
Respekt för andras lagstiftning, t.ex. vad gäller sekretess måste alltid finnas. Det finns 
tillfällen när man undra vem sekretessen är till för, individen eller tjänstemännen. Lagen 
upplevs inte som ett hinder, möjligen kan lagen tolkas så att det som inte vill kan ta sig ur en 
samverkan. Detta drabbar endast den som behöver stöd. 
Polisen, Östersund 
Något som de på barngruppen i Östersund vill belysa är att arbetet i samverkansgruppen har 
sedan länge fungerat mycket bra. Gruppens deltagare har varit ganska intakt vilket gör att det 
finns en stor erfarenhet och kompetens i gruppen och väl inarbetade rutiner.  Något som man 
efterlyser hos många andra polismyndigheter i landet. 
Deras nära samarbete med åklagarna, där de har planerade veckoträffar, är också en viktig del 
i utredningsarbetet. Det gör att de kan få snabba beslut både när det gäller fortsatt utredning 
eller om ärendet ska läggas ner.  
     Den sista saken de vill belysa är deras egna arbetsmetoder där de tre, utbildade, utredarna 
jobbar i grupp vilket gör att de är insatta och kan hjälpa varandra i utredningarna. Detta 
arbetssätt tror de kan bidra till bland annat känslan av ett delat ansvar i jobbiga ärenden, en 
spontan handledning och en bra sammanhållning i gruppen. 

Monica Tabalo, Social beredskap Östersund 
Att man ställer sig positiv till och vill samarbeta. Det är viktigt att känna att man strävar för 
samma sak. Att man jobbar för dem som behöver stöd. Viktigt är också att ha en förståelse för 
den andres arena. Det är olika lagar som styr i de olika verksamheterna, en förståelse för detta 
underlättar, att veta vad var och en av myndigheterna kan och inte kan göra.  
Yvonne Jacobsson, Barnahus Linköping 
Det är viktigt med ett tydligt mål som engagerar och hålls levande, förutsättningar förändras 
ständigt. Det är enklare när ett begränsat antal personer samarbetar, rollerna blir tydligare. I en 
mindre grupp uppstår en annan dynamik än i en stor grupp, medlemmarna i gruppen litar på 
varandra på ett annat sätt. Viktigt är också att måna om varandra, ett gott samarbete sker inte 
med automatik, och personer byts ibland också ut.  
     Vid samråd sammanställs en lista med namn och telefonnummer till dem som varit med på 
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samrådet, för att förenkla vidare kontakter. Det är positivt med fastställda tider för samråd då 
det möjliggör att resurser i form av personer frigörs för att närvara på dessa ifall det skulle 
inkomma ett nytt ärende. Om samråden inte varit fastställda i förväg hade det troligen varit 
svårare att med kortare varsel boka in en tid passande för samtliga aktörer. 

4. Kritisk granskning                            
Resultatet ger en bra bild av hur samarbetet fungerar praktiskt på respektive ort. Däremot är 
det svårt att fastställa att det genomgående uppfattas så som intervjupersonerna anser på 
respektive myndighet. En annan svaghet med få intervjuer är att det finns en viss risk för att 
intervjupersonerna inte uttrycker sin fulla mening i vissa frågor då detta kanske skulle kunna 
skapa konflikt i samverkan framöver. Speciellt i Östersund där de som arbetar känner till 
varandra kan det vara svårt att uttrycka eventuella negativa uppfattningar. En annan 
omständighet som eventuellt gör resultatet ofullständigt i vissa frågeställningar är att det från 
Linköping endast är en polisman och en socionom från Barnahus som intervjuats. Ingen från 
socialtjänsten finns representerad. 

5. Diskussion 
Att polisen ska samverka med socialtjänsten och i den mån det går, inom ramen för den egna 
verksamheten, hjälpa andra myndigheter är idag lagstadgat. Så även anmälningsskyldigheten 
till socialtjänsten angående barn som far illa. Trots detta verkar det finnas betydande brister i 
samarbetet mellan dessa två myndigheter. Detta har framkommit tydligare i vår 
litteraturstudie än i vårt intervjuresultat. 
     Genom att införa nya lagbestämmelser om skyldigheten att samverka har regeringen visat 
på betydelsen av samverkan i bl.a. frågor som rör barn som far illa. Genom den Strategi för 
samverkan som har skapats, vill man ge myndigheterna verktyg att arbeta med, som ska 
hjälpa dem att förbättra samverkan. Men i våra intervjuer och samtal med personal på de olika 
myndigheterna framkommer det att man dels inte vet om att den finns eller så använder man 
sig inte utav den. Detta är förvånande och oroande, då samverkan inte alls fungerar på vissa 
myndigheter. De som troligen blir lidande av detta är de barn som behöver hjälp och stöd av 
myndigheterna.     
 I en tidigare rapport visar resultatet att det är väldigt många anmälningar som 
”försvinner”, som inte alls kommer till socialtjänstens vetskap. Trots en förbättring de senaste 
åren är det allt för många barn som inte får den hjälp eller det stöd de behöver. Bortfallet av 
anmälningarna beror inte bara på underlåtelse av att anmäla eller dåliga rutiner från polisens 
sida, utan även på brister hos socialtjänsten. Detta trots att både polis och socialtjänst har en 
skyldighet, enligt lag, att anmäla och utreda så fort sådana uppgifter kommer till deras 
kännedom. Som det framkommit i rapporten ”Brott mot barn…” saknades det generellt både 
föreskrifter och fasta rutiner för hur anmälan enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen skulle ske. I 
någon myndighet prövades detta i olika led innan beslut fattades om huruvida anmälan till 
socialnämnden skulle göras eller inte. Det kan måhända vara svårt för poliser i yttre 
verksamhet att veta när en 14:1§ anmälan ska göras och kanske vet alla heller inte att detta är 
ett enskilt beslut hos varje anställd som inte ska prövas av förman. Dessutom kan man fundera 
på vad skillnaden på en ”lokal blankett” och en 14:1§ anmälan är, och varför finns det olika 
blanketter för detta? Kan det finnas risk för att 14:1§ anmälan görs i mindre utsträckning då 
det blir krångligt att fylla i flera olika blanketter? En 14:1§ anmälan kanske också ställer 
högre krav på socialtjänsten att påbörja en utredning än vad en ”lokal blankett” gör?
 I strategi för samverkan klargörs det att för en väl fungerande samverkan krävs kunskap 
om varandras uppdrag resurser och begränsningar. Det krävs också att det finns en gemensam 
bild och begrepp om arbetet och för att samverkan ska vara långsiktigt hållbar behöver rutiner 
och arbetssätt integreras och förankras i den ordinarie verksamheten. En väl fungerande 
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samverkan kräver tydlighet när det gäller mål, målgrupp, yrkesroller, arbetsfördelning och 
rutiner för samverkan.  I kortrapporten från Rädda Barnen påvisas en brist i tydliga riktlinjer 
och handlingsplaner. I intervjuer med personal hos socialtjänst och polis, i respektive stad, 
framgår det att dessa ovanstående faktorer påverkar deras samverkan. Det ges flera exempel 
på detta, bl.a. berättar polispersonal från Linköping om hur samverkan försämrats sedan polis 
och socialtjänst inte längre sitter i samma byggnad.  I Östersund är känslan hos personal både 
från socialtjänst och från polismyndighet att samverkan fungerar bra i de flesta lägen. Detta 
får antas bero på den nära kontakt som finns genom kontinuerliga möten, personal som 
långvarigt arbetat tillsammans och har längre erfarenhet från arbete med ärenden av denna 
typ. Det finns däremot vissa brister i samverkan med socialtjänst utanför den grupp poliser 
som arbetar uteslutande med barnärenden. Detta kan eventuellt bero på att de inte träffar 
socialtjänsten i samma utsträckning, det finns enligt personalen inte heller några riktlinjer för 
hur samverkan ska gå till. Emellertid har broschyren ”Att tänka på” säkert varit till hjälp för 
att det fungerar i den utsträckning som det gör.  
     Intervjupersonen från polismyndigheten i Linköping berättar att bristen på rutiner gjort att 
personal på myndigheterna hittat egna vägar för samverkan då detta krävs.  Det har lett till att 
det finns bra dialog mellan vissa personer på myndigheterna men ingen alls mellan andra.  
     I en intervju med personal från social beredskap i Östersund konstateras att några viktiga 
faktorer för att samverkan ska fungera är att man ställer sig positiv till och vill samarbeta, att 
man strävar för samma sak och att det finns en förståelse för den andres arena och vad 
respektive myndighet kan och ska göra. Detta bekräftas i Strategi för samverkan, ”de berörda 
behöver kunskap om varandras uppdrag, resurser och begränsningar”.  Vi tror att om en ökad 
förståelse och kunskap kan skapas och fås mellan och om de respektive myndigheterna för 
hur arbetet går till kan säkerligen samverkan förbättras avsevärt. Detta eftersom att det då blir 
enklare att se vad den andre behöver för att kunna fullgöra sina uppdrag på ett bra sätt. 
Samma intervjuperson nämnde också som viktiga faktorer för en god samverkan att det i 
arbetet ska kännas att man strävar för samma sak och att man känner att man jobbar för dem 
som behöver stöd. Dessa tillsammans med de ovanstående faktorerna tror också vi har stor 
betydelse för samverkan, det hänger också ihop med hur insatt personalen är i varandras 
arbetsuppgifter och den lagstiftning som styr den andres verksamhet. Vi tror att det är svårt att 
samarbeta med fördomar om och ”på avstånd” från dem som samarbetet ska ske med. Och 
finns inte kunskap om varför den andre agerar på ett visst sätt i vissa situationer är det lätt att 
skapa sig en egen uppfattning om varför. Speciellt om detta agerande verkar något 
försvårande för det egna arbetet i samma ärende. Som vi vet är dock fördomar svåra att helt få 
bort då det är ett sätt för oss att göra omvärlden enklare att hantera. De verkar dock kunna 
minskas genom insyn och detta bekräftas också i Strategi för samverkan. ”När det gäller 
samsyn så handlar det om tilliten mellan de professionella och att ha en gemensam bild och 
begrepp om arbetet. De berörda behöver kunskap om varandras uppdrag, resurser och 
begränsningar.”                                                                                                           
  Enligt personal på Barnahus i Linköping är en positiv faktor för samverkan att det är ett 
begränsat antal poliser som kommer till Barnahus. Det är enklare att samverka med och 
förbättra samverkan med återkommande kontakter. Utifrån tidigare undersökning av är det 
dock inte alltid en fördel att knyta arbetet till vissa individer eftersom anställningar och 
projekt förändras. Vi kan också tänka oss att det kan bli svårt att överföra all kunskap och 
erfarenhet som byggs upp inom gruppen om den blir alltför självgående. I Östersund arbetar 
en erfaren mindre grupp tillsammans inom polisen, även inom socialtjänsten är det en erfaren 
grupp som har hand om dessa ärenden.  Om många av dessa personer skulle vara tvungna att 
byta anställning eller på annat sätt försvinna från tjänsten kan det uppstå problem med 
samverkan. Detta då den nya gruppen varken har erfarenhet eller rutiner som inarbetats. En 
slutsats av detta är att tydliga riktlinjer, som är väl kända i verksamheten, ger större trygghet 
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och förhindrar problem som kan uppstå vid personalbrist eller personalbyte.  
 Utvecklingsarbetet verkar ständigt pågå i myndigheterna för att förbättra samverkan och i 
slutänden på ett bättre sätt fullgöra sina arbetsuppgifter. Hos samtliga intervjuade personal är 
engagemanget för att hjälpa utsatta barn stort. Tydligt är ändå att det är svårare på vissa orter 
än på andra att få till stånd en väl fungerande samverkan. Något som vi anar verkar negativt 
på samverkan är en hög personalomsättning. Trots detta tror vi att faktorer som kan motverka 
svårigheter är precis det som konstaterats i Strategi för samverkan; styrning, struktur och en 
grundläggande samsyn, tydlighet och rutiner för samverkan. Finns detta bör det vara enklare 
för ny personal och även erfaren att komma in i och hålla sig på ”rätt spår.” Vi tror att det är 
viktigt att det finns en gemensam ”plan” som personal på alla nivåer känner sig delaktig i, och 
som dessutom hålls levande.  
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 Intervjuer 

Ansvarig personal hos polismyndigheten samt Barnahus i Linköping. 

Ansvarig personal hos polismyndigheten samt socialtjänst i Östersund.  
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Intervjufrågor till polisen i Östersund. 

 

1. Hur fungerar arbetet samt samarbetet praktiskt i och mellan era myndigheter 
när det gäller barn och ungdomar som far illa i hemmet? 

När vi var hos er på vår praktik berättade ni lite om hur det går till och vad som 
händer när en anmälan kommer in till er, men skulle du/ni kunna beskriva lite mer 
ingående hur ert samarbete med socialtjänsten går till. 
 

2. Socialnämnden har tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och 
Rikspolisstyrelsen utarbetat en strategi när det gäller samverkan mellan 
myndigheter. Är detta något som ni tagit del av och arbetar med? I så fall hur? 
 

 

3. Upplever du/ni att det som står i lagen, om samverkan mellan myndigheter, går 
att tillämpa i verkligheten? 

 
 

4. Tycker du/ni att socialtjänsten gör det som krävs för att samarbetet ska fungera 
så bra som möjligt? 
 

 

5. Tycker du/ni att polisen gör vad som krävs för att samarbetet ska fungera så bra 
som möjligt? 
 
 

6. Vad tycker du/ni personligen om samarbetet? 
 

 

7. Finns det något du/ni skulle vilja göra annorlunda? 
 

 

8. Finns planer på förbättring/utveckling av samarbetet? 
 

 

9. Finns det något som du/ni skulle vilja belysa när det gäller samarbetet? 
 

 

 

 

BILAGA 2 
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Intervjufrågor till polisen i Linköping. 

 

1. Hur fungerar arbetet samt samarbetet praktiskt i och mellan era myndigheter 
när det gäller barn och ungdomar som far illa i hemmet? (Hur går handläggning, 
kontakt med andra myndigheter till, finns speciella ungdomsgrupper osv.) 

 
2. Finns det några riktlinjer för samverkan hos er och är dessa väl integrerad i 

verksamheten? 
 

 
3. Socialnämnden har tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och 

Rikspolisstyrelsen utarbetat en strategi när det gäller samverkan mellan 
myndigheter. Är detta något som ni tagit del av och arbetar med? I så fall hur? 
 

 

4. Upplever du att det som står i lagen, om samverkan mellan myndigheter, går att 
tillämpa i verkligheten? 

 
 

5. Tycker du att socialtjänsten gör det som krävs för att samarbetet ska fungera så 
bra som möjligt? 
 
 

 

6. Tycker du att polisen gör vad som krävs för att samarbetet ska fungera så bra 
som möjligt? 
 
 

7. Vad tycker du personligen om samarbetet? 
 
 

8. Finns det något du skulle vilja göra annorlunda? 
 
 

 

9. Finns planer på förbättring/utveckling av samarbetet? 
 

 

10. Finns det något övrig som du skulle vilja belysa eller tillägga när det gäller 
samarbetet? 
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BILAGA 3  

Intervjufrågor till social beredskap i Östersund och Barnahus i Linköping. 

 

1. Hur fungerar arbetet samt samarbetet praktiskt i och mellan era myndigheter 
(socialtjänst och polis) när det gäller barn och ungdomar som far illa i hemmet? 
(Misshandel, sexuella övergrepp o.d. riktade mot dem själva eller någon annan i 
hemmet).  
 

2. Socialnämnden har tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och 
Rikspolisstyrelsen utarbetat en strategi när det gäller samverkan mellan 
myndigheter. Är detta något som ni tagit del av och arbetar med? I så fall hur? 
 
 

3. Upplever du/ni att det som står i lagen, om samverkan mellan myndigheter, går att 
tillämpa i verkligheten? (Ex. socialtjänstens medverkande vid förhör, polisens 
underrättelseskyldighet osv.) Om det finns svårigheter, vilka? 
 
 

4. Tycker du/ni att polisen gör det som krävs för att samarbetet ska fungera så bra som 
möjligt? 
 
  

5. Tycker du/ni att socialtjänsten gör vad som krävs för att samarbetet ska fungera så 
bra som möjligt? 
 
 

6. Vilka faktorer anser du gör samarbetet framgångsrikt? 
 
 

7. Vad tycker du/ni personligen om hur väl samarbetet fungerar mellan socialtjänst 
och polis i Linköping? (Beskriv gärna förändringar över tid om det uppstått). 
 
 

8.  Finns det något du/ni skulle vilja gjordes annorlunda? I så fall vad? 
 
 

9.   Finns planer på förbättring/utveckling av samarbetet? 
 
 

10.  Finns det något ytterligare som du/ni skulle vilja belysa vad gäller samverkan? 
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