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Stalkning – ett allvarligt brott (SOU 2008:81) 
 
Sammanfattning 
Stiftelsen Allmänna Barnhusets utgår i sitt remissvar från ett barnrättsperspektiv. Vi har 
noterat och ser positivt på att betänkandet inte bara har fokus på vuxna utan även har med 
några skrivningar om barnen. Vi anser dock att barn som lever i dessa livssituationers behöver 
uppmärksammas mer än vad som gjorts för att få det skydd och det stöd de behöver.  
 
Allmänt 
Barnhuset har barn som lever med skyddade personuppgifter som ett fördjupningsområde 
bl.a. har Barnhuset finansierat forskningsprojektet G(l)ömda – barn som lever med skyddade 
personuppgifter som nämns i betänkandet. För att sprida kunskap från projektet anordnade 
Barnhuset ett seminarium (2008) där olika myndigheter och organisationer blev inbjudna att 
delta. Till arbetet har vi också samlat en referensgrupp med deltagare från olika myndigheter 
och organisationer. Vårt remissvar bygger på den kunskap vi samlat i vårt arbete. 
 
I betänkandet framkommer att ju närmare relationen är mellan offer och gärningsman desto 
allvarligare trakasserier och desto större risk för våld. När det handlar om närmare relationer 
finns det ofta barn med i bilden. Det innebär att barnen lever i de svåraste situationerna. I 
betänkandet framkommer också en uppgift från Brå att endast en femtedel av 
skyddspersonerna som har barn har kontakt med socialtjänsten för att få stöd, trots att 
socialtjänsten har en skyldighet att uppmärksamma dessa barn. Det innebär att lagen inte 
efterlevs och att barnen inte får det stöd de har rätt till. Detta är anmärkningsvärt och vi anser 
det ytterst angeläget att socialtjänsten utvecklar rutiner och metoder för att uppmärksamma 
och stödja dessa barn.  Det behövs även andra åtgärder för att stärka barnens rätt och förslaget 
om skyddshandläggare och en lagreglering av beslutet om skydd är exempel på andra 
åtgärder. Även andra aktörer t.ex inom skolans område behöver åtgärder vidtas för att stödja 
barnen t.ex behöver riktlinjer utformas för att ge personalen stöd i sitt arbete och det finns 
också behov av mer kunskap hos skolans personal. 
 
Barnhuset vill särskilt lyfta fram följande: 
 
Barnhuset instämmer i förslaget om att det finns starka skäl till att frågan om skyddade 
personuppgifter lagregleras. Idag behandlas det som en administrativ fråga. Rättssäkerheten 
för barn kräver att alla myndigheters beslut innehåller en bedömning av vad som är bäst för 
barnet. 
  
Beslut om skyddade personuppgifter för barn ska alltid utredas av en myndighet med 
barnkompetens, vilket i praktiken innebär att ett yttrande från socialtjänsten alltid ska 
inhämtas före beslut. I och med detta får socialtjänsten alltid kännedom om dessa barn. 
Barnhuset anser också att barnets behov av stöd alltid ska utredas av socialtjänsten då det 
handlar om barn i mycket svåra och komplicerade livssituationer. Det är anmärkningsvärt att 
det är så få barn som idag utreds av socialtjänsten vad gäller sitt behov av stöd.  



 
Vi delar också utredningens förslag om införandet av skyddshandläggare i samtliga 
kommuner, men föreslår att det stärks till en skyldighet. De allvarliga konsekvenser som 
skyddade personuppgifter får för barn socialt, psykiskt och ekonomiskt och med många 
aktörer inblandade gör att det är viktigt att de får detta stöd. Små kommuner bör kunna lösa 
detta genom att gå ihop om en gemensam skyddshandläggare. 
 
Vi delar utredningens förslag om att utsatta barn och deras familjer bör få ekonomiskt stöd då 
den situation de lever i medför stora ekonomiska påfrestningar. Den forskning som Barnhuset 
gett stöd till pekar på detta. 
 
I betänkandet konstateras att det är av synnerlig vikt att socialtjänsten underrättas om ett 
beslut om kontaktförbud om parterna har gemensamma barn. Barnhuset menar att detta är 
viktigt i alla beslut som berör barn dvs även där barnen inte är gemensamma utan det t.ex är 
en styvfar som är förbudspersonen. 
 
I betänkandet förs en diskussion om kontaktförbud och umgänge mellan förbudspersonen och 
barnet bl.a konstateras att det i vissa fall kan fungera utan att det sker inkräktande på 
kontaktförbudet. Barn som har skyddade personuppgifter samtidigt som den förälder de är 
skyddade från har en dom med rätt till gemensam vårdnad eller umgänge är en mycket 
komplicerad situation och det blir en ohållbar situation för barnet. Olika studier visar på att 
när det gäller övervakat umgänge med kontaktperson i svåra umgängestvister 
/verkställighetsmål far många barn illa och känner press på sig att genomföra umgänget.  
Barnhuset menar därför att barn med skyddade personuppgifter och gemensam vårdnad inte 
kan förekomma samtidigt. 
 
Barnhusets ställningstaganden: 

• att rättssäkerheten kräver att frågan om skyddade personuppgifter lagregleras.  

• att ett yttrande från socialtjänsten alltid ska inhämtas inför beslut om skyddade 
personuppgifter som rör barn och att barnets behov av stöd alltid utreds av 
socialtjänsten,  
 

• att beslut om skyddade personuppgifter och en dom om gemensam vårdnad eller 
umgänge inte kan förekomma samtidigt, 
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Boken ”Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter ” (Barnhuset 2009:1), 
beräknas utkomma om två veckor och kommer att skickas till departementet som bilaga till 
remissvaret. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


