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Samverkansavtal - Barnahus Kronobergs län
Härmed ingår nedanstående parter ett samverkansavtal gällande Barnahus
Kronobergs län.

Avtalsparter
Polismyndigheten
Åklagarmyndigheten
Förvaltningen Arbete och välfärd, Växjö kommun
Socialförvaltningen, Ljungby kommun
Socialförvaltningen, Markaryds kommun
Socialförvaltningen, Älmhults kommun
Förvaltningen för arbete och lärande, Alvesta kommun
Socialförvaltningen, Tingsryds kommun
Socialförvaltningen, Uppvidinge kommun
Socialförvaltningen, Lessebo kommun
Region Kronoberg
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Mål
Målet för samverkan på Barnahus är att tillförsäkra barn som misstänks vara
utsatta för brott skydd, rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid
behov omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa skall vara i
fokus under processen. Det berörda barnet ska få information om åtgärder
som berör honom eller henne, samt få tillfälle att uttrycka sin uppfattning och
åsikter i den utsträckning och på det sätt som hans eller hennes mognad
medger.
De utredningar som parallellt genomförs inom rättsväsendet och
socialtjänsten ska inledas skyndsamt och bedrivas så snabbt som hänsynen till
barnet och sakens komplexitet medger. Förundersökningen ska vara avslutad
och beslut fattat i åtalsfrågan så snart det kan ske. För utredningarna gäller
lagstadgade tidsfrister.
Verksamheten skall utgå från ett barnperspektiv och sätta barnets bästa i
fokus samt säkra att utredningarna genomförs professionellt i samverkan
mellan parterna.

Målgrupp
Målgruppen för Barnahus i Kronobergs län utgörs av barn (0–18 år) som
misstänks vara utsatta för;
•

Misshandel och andra våldsbrott enligt 3 kap. brottsbalken (brott mot
liv och hälsa) i nära eller vardagspåverkande relation eller då det kan
anses vara särskilt påkallat utifrån ett barnperspektiv.

•

Olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, människohandel, olaga
tvång, olaga hot, ofredanden och andra brott (enligt 4 kap BrB) i nära
eller vardagspåverkande relation eller då det kan anses vara särskilt
påkallat utifrån ett barnperspektiv.

•

Våldtäkt, sexuella övergrepp, sexuellt tvång, köp av sexuell handling
och övriga brott enligt 6 kap. brottsbalken (sexualbrott) oavsett
relation.

•

Kvinnlig könsstympning enligt lagen (1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor.

•

Barn som är förövare av sexualbrott.

I målgruppen ingår även barn som lever med våld i familjen (vittne till våld,
direkt eller indirekt).
De angivna brottstyperna inkluderat brott med hedersmotiv.
Om Barnahus resurser skall tas i anspråk i andra fall förutsätter det att de
samverkande parterna är överens om detta.
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Kärnaktiviteter på Barnahus
•
•
•
•
•

Rådgivning och aktualisering av ärenden till samråd
Samråd
Barnförhör
Läkarundersökning
Krisstöd

Upptagningsområde
Hela Kronobergs län med samtliga åtta kommuner.

Åtaganden för samtliga samverkansparter
•

Parterna har ett gemensamt ansvar för den övergripande
verksamheten vid Barnahus Kronobergs län. Parterna ansvarar för den
egna verksamheten som bedrivs på Barnahus inom ramen för det egna
myndighetsansvaret.

•

Parterna åtar sig att följa de riktlinjer, rutiner och andra beslut som tas i
arbets- styr- och ledningsgrupp för Barnahus.

•

Parterna åtar sig att ställa sin personal till förfogande i verksamheten
genom att avsätta resurser och tid för medverkan på samråden samt
för kunskapsutveckling tillsammans med övriga aktörer på Barnahus.

Utöver dessa generella åtaganden finns följande separata åtaganden för:
Polismyndigheten
• Polisens personal genomför alla barnförhör med målgruppen på
Barnahus.
Gällande förhör med barn som förövare av sexualbrott så bedöms
lämplig plats för genomförande av förhör utifrån förutsättningarna i
det enskilda fallet.
Åklagarkammaren
• Åklagare skall medverka vid barnförhör. I möjligaste mån den åklagare
som är förundersökningsledare i aktuellt ärende.

Region Kronoberg
• Representant från Barn- och ungdomskliniken och specialistpsykiatrin
för barn och unga deltar i samråd på Barnahus.
•

Vid behov genomförs läkarundersökningar på barn av läkare från Barnoch ungdomskliniken, målet är att det sker på Barnahus.
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•

När, var och hur den medicinska undersökningen lämpligast
genomförs ska bedömas utifrån barnets bästa och ärendets art. I de
fall utredningarna ställer krav på flera specialiserade undersökningar
ska dessa samordnas.

•

Krisstöd från specialistpsykiatrin för barn och unga ska erbjudas alla
med bedömt behov och ges enligt en beprövad, kvalitetssäkrad och
likvärdig metod.

•

Representant från specialistpsykiatrin för barn och unga kan vid behov
delta i medhörning vid barnförhör.

•

Representant från specialistpsykiatrin för barn och unga kan erbjuda
konsultation i avidentifierade ärenden i målgruppen.

Kronobergs läns kommuner
• Socialtjänstens handläggare medverkar vid barnförhör och ansvarar
för bedömning av skydd och den fortsatta sociala utredningen.
•

2,0 samordnare är anställda i verksamheten. Växjö kommun är
arbetsgivare för samordnarresursen.

•

samordnarresursen ges lämplig fortbildning med hänsyn till uppdraget.

Samordnare på Barnahus
Samordnarnas huvudsakliga uppdrag är att:
•

Samordna aktiviteter och understödja samverkan.

•

Sammankalla och ingå i arbetsgrupp och styrgrupp.

•

Sammankalla, förbereda och hålla i samråden.

•

Bidra med rådgivning och kunskap.

•

Stöd till föräldrar och medföljande trygghetspersoner vid
barnförhöret.

•

Dokumentation i system för statistik, samt framtagande
verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning tillsammans med
arbetsgruppen.

•

Ansvara för planering av utbildningar och viss kompetensutveckling.

Ekonomi och kostnadsfördelning
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Varje myndighet står för kostnader förknippade med utrustning i sina
specifika rum.
•

Polismyndigheten ansvarar för inredning och utrustning i två
förhörsrum och två medhörningsrum.

•

Region Kronoberg ansvarar för inredning och utrustning i
undersökningsrum och samtalsrum samt står för 50 % av hyran av
Barnahus lokaler.

•

Kommunerna ansvarar för inredning och utrustning i kontor och
allmänna ytor som väntrum, kök, och sammanträdesrum samt står för
50 % av hyran av Barnahus lokaler.

•

Kommunerna bekostar lön och omkostnader för samordnartjänsterna
på Barnahus.

•

Löpande kostnader för lokaler, hyra och städning m.m. bekostas till 50
% av kommunerna och till 50 % av Region Kronoberg.

Budget (exklusive polismyndighetens och Region Kronobergs
kostnader)
År 2021
(TKR)

År 2022
(TKR)

Kommentar

2,0 Samordnare

1 300

1 300

2 tjänster
löner inklusive semester etc.

Ärendehanteringssystem
IT kostnader
Utbildning, handledning
Lokalkostnader

37
28
50

37
28
50

Hyra lokal

240

240

Garageplats
Städkostnader
Inventarier

7
50

7
50

Små inköp

10

10

10

10

15

15

1 747
87,35

1 747
87,35

Personalkostnader

Datorer, Mobiler

Ex. leksaker, husgeråd

Övr. adm. kostnader
Kopiator, förbrukningsmaterial, fika
Representation och
Livsmedel
Summa
Administrativ avgift 5% på
kostnaderna

Exklusive administration
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Total kostnad
att fördela mellan
samverkande kommuner

1 834

1 834

Inklusive administration

Fördelning mellan samverkande kommuner
Kommun

Skatteunderlag
kronor
2019

Fördelning
%

Uppvidinge

1772127400

4,55%

Lessebo

1462641700

3,76%

Tingsryd

2241396700

5,75%

Alvesta

3711818900

9,53%

Älmhult

3788062600

9,73%

Markaryd

1763528700

4,53%

Växjö

18609340900

47,78%

Ljungby

5601347700

14,38%

Total

38950264600

100,00%

Kostnadsfördelning
exklusive
administrativa
avgifter

5%
Adm.
Avg.

Kostnadsfördelning
inklusive 5%
administrativa avgifter

79 484

3 974

83 458

65 603

3 280

68 883

100 531

5 027

105 558

166 483

8 324

174 807

169 902

8 495

178 398

79 098

3 955

83 053

834 667

41 733

876 401

251 232

12 562

263 794

1 747 000

87 350

834 350

1

Beräkningarna bygger på 2019 års skatteunderlag/skattekraft, enligt SCB.

Dokumentation, uppföljning och utvärdering
Verksamheten ska ha en planering för kontinuerlig uppföljning och
utvärdering. Samordnarna dokumenterar i ett verksamhetssystem för att
möjliggöra uppföljning på aggregerad nivå. Dokumentationen på Barnahus är
inte sökbar på person. På ärendenivå har varje myndighet ansvar för sin egen
dokumentation enligt gällande lagstiftning.

Ledning och Styrning
Regional ledningsgrupp
Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och
socialtjänst, samt chefer från Polismyndigheten samt Åklagarmyndigheten
bildar regional ledningsgrupp och är ytterst ansvarig för Barnahus
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verksamhet. Ledningsgruppen beslutar om verksamhetsplan och om frågor av
övergripande karaktär. Ledningsgruppen ansvarar för uppföljning av de
övergripande mål som angivits för Barnahus i Kronobergs län i detta
samverkansavtal och i verksamhetsplanen.
Styrgrupp
Styrgruppen är en mindre sammansättning av representanter för
samverkansparterna bestående av chefer för verksamheterna. Styrgruppen
har delegation att fatta beslut och ansvara för de övergripande målen i
praktiken.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen ska innehålla representanter från alla samverkansparter.
Arbetsgruppen svarar för rutinfrågor och metoddiskussioner i verksamheten,
framtagande av verksamhetsplan, underlag för verksamhetsuppföljning samt
att utvecklingsarbetet i Barnahus i Kronobergs län sker i nära samverkan
mellan parterna.

Information och sekretess
Var och en av parterna ska iaktta de regler om informationsutbyte och
sekretess som gäller för respektive ansvarsområde.

Ansvar
Parterna som ingår i nämnda samverkan ska i alla avseenden fullfölja sina
åtaganden i överensstämmelse med i avtalet angivna förutsättningar och
förpliktelser samt skall vid kontraktsbrott eller uppsägning i förtid hålla övriga
deltagande parter skadelösa.

Tvisteklausul
Om överenskommelse avseende tolkning av avtalet inte kan ske på annat sätt
ska tvist avgöras i allmän domstol med Växjö tingsrätt som första instans.

Förtida upphörande
Samverkansavtalet kan endast sägas upp under avtalstiden om någon av
avtalsparterna väsentligen brister i att uppfylla angivna krav på sitt
genomförande av uppdraget i enlighet med detta avtal och/ eller att angivna
brister inte åtgärdas på ett godtagbart sätt. Uppsägning skall i sådana fall gälla
med omedelbar verkan. Övriga deltagande parter skall hållas ekonomiskt
skadelösa.

Överlåtelse av avtalet
Parternas rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal får inte, vare sig helt
eller delvis överlåtas utan de övriga parternas skriftliga godkännande.
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Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda,
miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna
inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga
skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse.
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte
åberopas som befrielsegrund. Motparten ska omedelbart underrättas om det
föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna
bestämmelse.

Avtalsperiod
Avtalet gäller under perioden 2021-01-01 – 2022-12-31 och om någon part
inte säger upp avtalet senast 6 månader innan det löper ut förlängs det med
ytterligare 2 år.
Detta avtal har upprättats i 11 exemplar varav parterna tagit varsitt
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