Samverkansavtal
Barnahus Linköping

Samverkansavtal
avseende Barnahus Linköping

§1 Avtalsparter
Boxholms kommun
Kinda kommun
Linköpings kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Vadstena kommun
Ydre kommun
Åtvidabergs kommun
Ödeshögs kommun
Region Östergötland
Åklagarkammaren i Linköping
Polismyndigheten, polisregion-Öst
Rättsmedicinalverket, Rättsmedicinska enheten Linköping
§2 Syfte
Genom multidisciplinär samverkan ska barn som tillhör målgruppen tillförsäkras ett bra,
rättssäkert bemötande och stöd i den initiala utredningsprocessen samt vid behov erhålla krisoch behandlingsinsatser, utan onödigt dröjsmål. Barnet ska inte behöva upprepa sin berättelse
eller behöva besöka de olika myndigheterna. Personal från berörda myndigheter ska istället
komma till Barnahus som ska vara en barnanpassad, trygg och lugn plats.
Genom metod- och kompetensutveckling höjs kvalitén i de olika myndigheternas respektive
utredningar. God samverkan leder till ett helhetsperspektiv i planeringen kring barnet.
Barnahus verksamhet ska även syfta till att korta ner handläggningstiderna inom de olika
myndigheterna, vilket både gynnar barnet samt effektiviserar arbetet hos de olika
samverkansparterna. Barnahus ska verka för en ökning av lagföringen av ärenden enligt
målgruppen.
§3 Mål
Målen med verksamheten Barnahus Linköping:
-

Barnet ska garanteras ett professionellt bemötande i en trygg miljö, där det enskilda
barnets bästa alltid ska vara i fokus. Ett tydligt barnperspektiv i enlighet med FN:s
barnkonvention ska alltid finnas i Barnahus verksamhet.
Barnet ska mötas av professionella personer med adekvat utbildning, erfarenhet,
kunskap samt personlig lämplighet.
Barnet ska kunna genomgå förhör, utredningar och undersökningar utan att bli
retraumatiserat av processen.
Barnet ska tillförsäkras bra skyddsbedömningar.
Barnets handläggningstider hos de olika myndigheterna ska vara skyndsamma, i
enlighet med gällande lagar och föreskrifter.
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-

Barnet ska garanteras en rättssäker handläggning.
Barnet och dess föräldrar ska aktivt erbjudas kris- och stödinsatser hos lämpliga
aktörer.

§4 Målgrupp
- Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för våldsbrott i nära relation eller
vardagspåverkande relation.
- Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för sexuellt ofredande i nära relation eller
vardagspåverkande relation.
- Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp oavsett relation till
gärningsman.
- Barn 0-18 år som utnyttjats för sexuell posering.
- Barn 0-18 år som agerar ut sexuellt, utsätter andra för sexuella handlingar.
- Barn 0-18 år som utsätts för hedersrelaterat hot, våld och/eller sexuella övergrepp.
- Barn 0-18 år som upplevt våld i nära relation.
- Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för synnerligen grova våldsbrott oavsett relation
till gärningsman.
Barn är aktuella i målgruppen till den dag de fyller 18 år.
§5 Upptagningsområde
Barn boende i kommunerna; Boxholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre,
Åtvidaberg och Ödeshög. Även barn som utreds av samverkansparterna polis och åklagare,
men tillhör annan kommun, kan bli aktuella på Barnahus Linköping.
§6 Åtaganden
Respektive samverkande myndighet ska tillse att de har personal som ingår i samverkan och
som har möjlighet till åtaganden enligt följande:
Barnahus-teamet
- Ansvara för samverkan.
- Ansvara för samordningen av samråd och förhör samt att kalla till arbets- och
styrgruppsmöten.
- Närvara på arbetsgruppsmöten.
- Hålla i samråd.
- Delta i medhörningsrum under barnförhör, bortsett från tillfällen då personal från
barn- och ungdomspsykiatrin istället deltar.
- Medverka till att barn som besöker Barnahus blir väl omhändertagna.
- Sprida information och kunskap om Barnahus verksamhet.
- Tillse att aktuell information, riktlinjer, rutiner och checklistor gällande Barnahus
samverkan finns samt är lättillgängliga för samverkanspartners.
- Ansvara för att sammanställa statistik samt uppföljningar och utvärderingar som görs
på Barnahus.
- Stödja metod- och kompetensutveckling, inhämta och förmedla kunskap om
målgruppen.
- Samverka med övriga myndigheter och organisationer som arbetar för att tillvarata
Barnahus intressen, men som inte är samverkansparter.
- Ingå i nätverksarbete för Barnahus.
- Erbjuda krisstöd samt slussa vidare för adekvat hjälp.
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-

Erbjuda behandling enligt KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid misstänkt
Barnmisshandel).
Utföra utredningar med fokus på barnets eventuella symtom på trauma, på remiss från
socialtjänst.
Delta vid kompetensutveckling inom samverkan.

Kommun/socialtjänst
- Delta på samråd.
- Delta i medhörningsrum under barnförhör.
- Medverka till att barn som besöker Barnahus blir väl omhändertagna.
- Ansvara för den utredning som pågår enligt socialtjänstlagen, vilket inkluderar den
skyddsbedömning som görs i samband med barnförhör.
- Tillse att handläggande personal har den kompetens som behövs.
- Medverka till att sprida information och kunskap om Barnahus verksamhet.
- Delta vid kompetensutveckling inom samverkan.
- Delta vid kompetensutveckling som avser Barnahus målgrupp, inom den egna
myndigheten.
- Bidra till statistikinsamling, utvärdering och uppföljning.
- Genom representanter medverka på arbets- och styrgruppsmöten.
Regionen, Barn- och ungdomspsykiatri
- Delta på samråd.
- Vid behov, delta i medhörningsrum under barnförhör.
- Medverka till att barn som besöker Barnahus blir väl omhändertagna.
- Erbjuda krisstöd och behandling, utifrån respektive målgrupp för olika BUPmottagningar.
- Medverka till att sprida information och kunskap om Barnahus verksamhet.
- Delta vid kompetensutveckling inom samverkan.
- Delta vid kompetensutveckling som avser Barnahus målgrupp, inom den egna
myndigheten.
- Bidra till statistikinsamling, utvärdering och uppföljning.
- Genom representanter medverka på arbets- och styrgruppsmöten.
Regionen, Barn- och ungdomssjukhuset
- Delta på samråd.
- Medicinska undersökningar ska utföras på Barnahus. På begäran utfärda rättsintyg.
- Medverka till att barn som besöker Barnahus blir väl omhändertagna.
- Medverka till att sprida information och kunskap om Barnahus verksamhet.
- Delta vid kompetensutveckling inom samverkan.
- Delta vid kompetensutveckling som avser Barnahus målgrupp, inom den egna
myndigheten.
- Bidra till statistikinsamling, utvärdering och uppföljning.
- Genom representanter medverka på arbets- och styrgruppsmöten.
- Ansvara för nödvändig medicinsk utrustning i undersökningsrummet på Barnahus.
Regionen, Kvinnokliniken
- Bör genom representant medverka på arbetsgruppsmöte.
- Medverka på samråd rörande sexuella övergrepp i ärenden där flickor har puberterat.
- Utföra gynekologiska undersökningar på Barnahus, då flickor puberterat.
- Delta vid kompetensutveckling inom samverkan.
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-

Delta vid kompetensutveckling som avser Barnahus målgrupp, inom den egna
myndigheten.
Bidra till statistikinsamling, utvärdering och uppföljning.
Medverka till att sprida information och kunskap om Barnahus verksamhet.
Medverka till att barn som besöker Barnahus blir väl omhändertagna.
Ansvara för nödvändig medicinsk utrustning i undersökningsrummet på Barnahus.

Polismyndigheten, polisregion-Öst
- Delta på samråd.
- Barnförhör enligt målgruppen ska ske på Barnahus.
- Medverka till att barn som besöker Barnahus blir väl omhändertagna.
- Ansvara för sin del i den brottsutredning som pågår.
- Medverka till att sprida information och kunskap om Barnahus verksamhet.
- Delta vid kompetensutveckling inom samverkan.
- Delta vid kompetensutveckling som avser Barnahus målgrupp, inom den egna
myndigheten.
- Bidra till statistikinsamling, utvärdering och uppföljning.
- Genom representanter medverka på arbets- och styrgruppsmöten.
- Ansvara för nödvändig teknisk utrustning i förhörsrum samt i medhörningsrum.
Åklagarkammaren
- Delta på samråd.
- Delta i medhörningsrum under barnförhör.
- Medverka till att barn som besöker Barnahus blir väl omhändertagna.
- Ansvara för den brottsutredning som pågår.
- Medverka till att sprida information och kunskap om Barnahus verksamhet.
- Delta vid kompetensutveckling inom samverkan.
- Delta vid kompetensutveckling som avser Barnahus målgrupp, inom den egna
myndigheten.
- Bidra till statistikinsamling, utvärdering och uppföljning.
- Genom representanter medverka på arbets- och styrgruppsmöten.
Rättsmedicin
- Utföra rättsmedicinska undersökningar på Barnahus samt utfärda rättsintyg.
- Medverka till att sprida information och kunskap om Barnahus verksamhet.
- Delta vid kompetensutveckling inom samverkan.
- Delta vid kompetensutveckling som avser Barnahus målgrupp, inom den egna
myndigheten.
- Bidra till statistikinsamling, utvärdering och uppföljning.
- Genom representanter medverka på arbets- och styrgruppsmöten.
§7 Personal
Barnahus ska ha en fast bemanning, kallat Barnahus-teamet, med följande sammansättning
vid avtalets ingång 2019-07-01:
Grundanställning i Landstinget
Samordnare
100%
Socionom
100%
Psykolog
100%

Grundanställning i Linköpings kommun
Socionom
100%
Teamassistent
75%
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Vid nyanställningar är det respektive arbetsgivare som ansvarar för anställningsförfarandet,
tillsammans med samordnaren. Vid nyrekrytering av samordnartjänsten deltar styrgruppen i
rekryteringsförfarandet. Nyrekrytering av tjänster ska om möjligt utannonseras externt.
Barnahus fasta bemanning ska ha tillgång till extern handledning.
§8 Organisation
Region Östergötland är juridisk person för Barnahus, som därmed lyder under Regionens
regelverk.
Styrgrupp
Styrgruppen ska bestå av representanter från varje myndighet som ingår i Barnahus samt
Barnahus samordnare. Kommunerna enas om 2-3 representanter, vilka företräder samtliga 9
kommuner. Styrgruppens roll är att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
avtal. Styrgruppen ska följa verksamheten och dess mål samt hålla sig uppdaterad. Varje
person i styrgruppen har endast befogenhet att fatta beslut enligt sin tjänsts förutsättningar, det
vill säga med hänsyn tagen till sin organisations besluts-/delegationsordning.
Styrgruppen sammanträder 4 – 5 gånger per år, samt därutöver vid behov. Ersättare med
liknande behörighet ska utses för varje representant, att närvara vid eventuell frånvaro.
Samordnare
Samordnaren skall ansvara för den ekonomiska uppföljningen och ha H-attesträtt till de
konton som är knutna till Barnahus verksamhet. Ekonomisk uppföljning lämnar samordnaren,
tillsammans med övriga statistikuppgifter, vid varje styrgruppsmöte. Rollen som samordnare
innebär att vara en länk mellan arbetsgrupp och styrgrupp. Samordnarens ska vidare:
- Ansvara för samordningen av Barnahus-teamets arbetsuppgifter.
- Ansvara för samordningen av det vardagliga arbetet mellan samverkanspartners.
- Ansvara för utveckling av verksamheten.
- Ansvara för riktlinjer och rutiner.
- Vara sekreterare i styrgrupp.
- Vara ordförande i arbetsgrupp.
- Ansvara för utformandet av verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt
kompetensutvecklingsplan.
- Ansvara för studiebesök och information om Barnahus verksamhet.
- Ansvara för att relevant och efterfrågad statistik finns tillgänglig.
- Delta i krisstödsarbete, utredningsarbete och behandlingsarbete som utförs på
Barnahus.
- Ingå i relevanta nätverk.
- Ansvara för ett omvärldsperspektiv i frågor rörande Barnahus och målgruppen.
- Kontinuerligt informera styrgruppen om verksamheten.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen ska bestå av representanter från samtliga samverkansparter samt Barnahusteamet. De olika kommunerna ges möjlighet till varsin representant, dock ska det tydliggöras
om respektive kommun önskar ha en representant och i så fall vem detta ska vara. Ersättare
ska utses för varje representant, att närvara vid eventuell frånvaro. Arbetsgruppens roll är att
diskutera och utveckla samverkande parters arbete i de ärenden som tillhör målgruppen.
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Samordnaren är ordförande i arbetsgruppen. Barnahus-teamet ansvarar för att
minnesanteckningar förs.
Arbetsgruppen sammanträder varje månad, med undantag för januari, juli och augusti.
§9 Ekonomi och kostnadsfördelning
Kostnaden för den fasta personalgruppen på Barnahus samt hyra för lokaler och andra
löpande kostnader delas mellan Region Östergötland samt de nio kommunerna Boxholm,
Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Regionen
ansvarar för den ekonomiska redovisningen.
Regionen ansvarar för att nödvändig medicinsk utrustning finns i undersökningsrummet.
Polismyndigheten ansvarar för att nödvändig teknisk utrustning finns i förhörsrum samt i
medhörningsrum.
Varje samverkanspart står för fasta kostnader för sin personal samt utbildningar för dessa,
med undantag för personal i Barnahus-teamet. De bidrar därutöver med de kostnader som det
innebär då den egna personalen ska utföra sitt arbete i Barnahus lokaler.
Den totala kostnaden för verksamhetsåret 2019 beräknas bli 4 430 000 kr. Kostnaden räknas
upp med regionsindex varje år. Regionens del av kostnaderna är 50 % och kommunernas
50 %.
Kommunernas del av kostnaden fördelas enligt respektive kommuns folkmängd vid avtalets
upprättande, d v s 2019. Fördelningen kan revideras vid betydande förändring i folkmängd.
Kommun

Procent av
kommunernas del

Kostnad enligt
2019 års budget

Boxholm
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Vadstena
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög

2%
4%
58%
10%
16%
3%
1%
4%
2%

44 348
80 369
1 289 220
219 742
354 178
60 354
30 360
94 593
43 454

SUMMA

100%

2 216 617

Ersättningsbeloppen regleras årligen utifrån fastställt regionsindex.
Linköpings kommun avlönar 100 % socionom samt 75 % teamassistent, vilket innebär att
kommunens kostnader reduceras med motsvarande summa.
1/12 av respektive kommuns kostnad inbetalas den 30:e varje månad till konto hos Region
Östergötland.
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Ersättningen adresseras till:
Region Östergötland
Redovisningen 20744063
581 85 Linköping
Vid eventuellt överskott/underskott skall utbetalning/inbetalning ske till/från samtliga
myndigheter så att resultatet för Barnahus är i balans.
§10 Lokaler
Den fysiska miljön ska vara särskilt anpassad för barn och ungdomar, samt till verksamhetens
ändamål. I lokalerna ska enbart Barnahus egen verksamhet förekomma. Hyresvärd vid
avtalets ingående är Region Östergötland.
§11 Dokumentation
Inom ramen för samverkan i Barnahus, ansvarar respektive part för sin egen dokumentation
utifrån de dokumentationskrav som finns.
Barnahus-teamet gör kortfattade noteringar från samråd och förhör. Regionen är
arkivmyndighet för Barnahus, tillika personuppgiftsansvarig.
Personal på Barnahus för minnesanteckningar från arbetsgrupp och styrgrupp.
§12 Sekretess
Var och en av samverkansparterna ska iaktta de regelverk om informationsutbyte som gäller
inom respektive ansvarsområde.
§13 Uppföljning
Samordnaren ska vid varje styrgruppsmöte redogöra för den aktuella ekonomiska situationen,
samt för andra aktuella uppföljningar.
Verksamhetsberättelse ska årligen redovisas av samordnaren till styrgruppen. Den ska
levereras till de samverkande parterna senast sista mars året efter verksamhetsåret.
§14 Säkerställande av kompetens
Erfarenhetsutbyte ska ske mellan samverkansparter samt mellan olika Barnahus och andra
aktörer med liknande målgrupp.
Den personal som, från respektive myndighet, ingår i Barnahus samverkan bör av sin
arbetsgivare tillåtas ingå i kompetensutveckling som erbjuds inom Barnahus.
§15 Avtalsperiod
Detta avtal gäller under tiden 2019-07-01 – 2024-06-30 och förlängs med 2 år om det inte
sägs upp av någon av parterna 6 månader före avtalets upphörande.
Om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras kan part under avtalsperioden begära
omförhandling eller begära utträde ur avtalet. Uppsägningstiden är vid förtids utträde 12
månader.
I och med detta avtals ikraftträdande upphör tidigare samverkansavtal, dnr: NSC-2014-18,
avseende Barnahus Linköping.
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§16 Tvist
Eventuell tvist kring detta avtal, rörande tolkning och tillämpning, löses i första hand genom
förhandling mellan parterna. Skulle oenighet kvarstå kan tvisten hänskjutas till allmän
domstol.
§17 Underskrifter
Detta avtal är upprättat i 14 likalydande exemplar, varav varje part har ett exemplar.

Linköpings kommun
Linda Ljungqvist
socialdirektör, social- och omsorgsnämnden

Åtvidabergs kommun
Sara Waernér
socialchef

Motala Kommun
Per-Olof Andersson
socialchef

Boxholms kommun
Göran Lundström
kommundirektör/socialchef

Mjölby kommun
Joachim Samuelsson
förvaltningschef

Vadstena kommun
Desirée Svanberg
socialchef

Kinda kommun
Lars Karlsson
ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Ödeshögs kommun
Åke Wännman
socialchef

Ydre Kommun
Sven-Inge Karlsson
ordförande, Kommunstyrelsen

Rättsmedicinalverket
Johan Berge
enhetschef, Rättsmedicinska enheten Linköping

Polismyndigheten, polisregion-Öst
Torbjörn Johansson
tf regionpolismästare

Åklagarkammaren
Eva Nemec Nordh
chefsåklagare/kammarchef

Region Östergötland, BUP
Rolf Östlund
centrumchef för närsjukvården i centrala Östergötland

Region Östergötland,
Barn- och ungdomssjukhuset
samt Kvinnokliniken
Elisabeth Kristiansen
centrumchef för Kronprinsessan Victorias
barn- och ungdomssjukhus och Kvinnocentrum
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