
                                                                
 

 

Information till personal som är trygghetsperson från skola och förskola vid 

barnförhör 

 

Trygghetsperson 

När ett barn, som misstänks vara utsatt för brott av en vårdnadshavare eller annan 

närstående, ska höras av polisen ska förhöret ske under trygga förhållanden utan 

vårdnadshavares vetskap. Detta för att undvika risk för påverkan inför förhöret.  

 

När ett barn hämtas från förskole- och skolverksamhet till Barnahus för förhör följer en 

förskole- eller skolpersonal med som en trygghet för barnet. Att vara trygghetsperson 

innebär i praktiken att, en för barnet känd och trygg person, följer med barnet 

tillsammans med särskild företrädare till den lokal där förhöret ska hållas.  

 

Trygghetspersonen fattar inga beslut i frågor som rör hämtningen av barnet utan vilar 

sitt engagemang i ”barnets bästa”; dvs. rätten att ha en trygghetsperson med sig som 

extra stöd i samband med barnförhöret. 

 

Bra för dig som trygghetsperson att veta 

• Du är utvald att följa med för att du känner barnet eller ungdomen väl. Du utses 

av din rektor eller chef. 

• Tingsrätten har utsett en särskild företrädare (ett juridiskt ombud) som ska se till 

att barnets rättigheter i samband med förhöret följs. Den särskilda 

företrädaren tillser i regel transporten till och från Barnahus.  

• Din uppgift som trygghetsperson är att vara en lugn och trygg vuxen under 

vistelsen till och från Barnahus. 

• Som trygghetsperson informeras du inte om bakgrunden till att barnet ska på 

förhör. Du får sitta i väntrummet under förhöret och får inte ta del av vad barnet 

berättar. 

• Skol-/förskolepersonalen eller trygghetspersonen ska inte informera barnet om 

den kommande processen. Polisen och den särskilda företrädaren förklarar för 

barnet hur förhöret kommer att gå till. 

• Polisen kontaktar vårdnadshavarna för att berätta att barnet varit på Barnahus på 

förhör. Det är aldrig skolans eller förskolans uppgift att informera 

vårdnadshavarna om detta. 

• Om vårdnadshavarna har frågor ska du hänvisa dem till handläggande polis eller 

socialsekreterare. 

• Du är alltid välkommen att kontakta Barnahus Göteborg om du har frågor på 031-

367 93 95. 

 

 

 



                                                                
 

 

I uppgiften som trygghetsperson är det särskilt Artikel 3 i Barnkonventionen som 

är den vägledande principen: ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla 

beslut som rör barn.” 

 

Efter förhöret 

Polisen informerar vårdnadshavarna först efter förhöret om att förhör är hållet. Polisen 

talar då inte om vad barnet berättat utan bara att Polisen träffat och pratat med barnet.  

Trygghetspersonen får inte ta del av barnets förhörsuppgifter, varken vid förhörstillfället 

eller vid senare skede. Under polisutredningen råder förundersökningssekretess.  

 

Skolan har ingen skyldighet att redogöra för omständigheterna kring förhöret om 

vårdnadshavarna undrar. Frågor kring detta hänvisas till den polis som är handläggare i 

utredningen. 

 

När barnet kommer tillbaka till förskolan/skolan ska personalen agera som vanligt men 

vara lite uppmärksamma på barnets mående. Barnet ska lämnas till vårdnadshavarna om 

inget annat överenskommes med socialtjänsten.  

 

Vid en kraftfull reaktion från vårdnadshavarna eller om annan oro uppstår, kan 

förskolan/skolan göra en återkoppling till socialtjänsten. Uppträder vårdnadshavarna 

hotfullt så ta kontakt med polisen.  


