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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ulla Salmela-Trosell

2019-02-27

Dnr SON 2019-311

Social- och omsorgsnämnden

Barnahus, godkännande av samverkansavtal
Förslag till beslut
1. Samverkansavtalet med Barnahus Linköping godkänns.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna samverkansavtalet.
3. Besluten gäller under förutsättning att övriga parter godkänner
samverkansavtalet.
Ärende
Nuvarande samverkansavtal med Barnahus har sagts upp och upphör att gälla
från och med 2019-07-01. Avtalet är uppsagt då det finns behov av att revidera
innehållet avseende målgrupper och bemanning, samt att tydliggöra den
procentuella fördelningen och uppräkningen av kostnaderna mellan
kommunerna. Det nya avtalet föreslås gälla från och med 2019-07-01 till och
med 2024-06-30 och förlängs med två år om det inte sägs upp av någon av
parterna sex månader innan avtalets upphörande.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd Barnahus, godkännande av samverkansavtal
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Bakgrund
Barnahus Linköping har funnits sedan 2005 och är en multidisciplinär
samverkan mellan nio kommuner, Region Östergötland, Åklagarmyndigheten,
Polisen i Östergötland och Rättsmedicinalverket. Syftet med samverkan är att
barn som misstänks vara utsatta för fysisk och/eller psykisk misshandel
och/eller sexuella övergrepp ska ges ett rättssäkert bemötande, snabbt kunna
erbjudas kris- och stödinsatser, samt att barnen möter professionen samlat på
ett ställe.
Genom åren har det tillkommit nya målgrupper, som det nya avtalet behöver
kompletteras med; sexuell posering på nätet, barn som misstänks vara utsatta
för synnerligen grova våldsbrott oavsett relation till gärningsman.
Antalet ärenden som hanteras av Barnahus Linköping är högt. Under 2018
aktualiserades 264 ärenden på Barnhus Linköping, varav 130 tillhörde
Linköpings kommun. Det innebär för Linköpings del ca 10-11 ärenden per
månad.
Barnahus Linköping har också i sitt uppdrag att arbeta med metod- och
kompetenshöjande insatser gentemot samverkansparterna.
Barnhus Linköping har varit ledande i landet vad gäller utveckling av
Barnahusverksamheterna och deltar även i ett EU-projekt, vars syfte är att
sprida den multidisciplinära samverkansstrukturen som Barnahus innebär i EUländerna.
För att möta upp de behov som verksamheten Barnahus Linköping verkar inom
behöver två av tjänsterna utökas med 25% vardera för psykolog och
administratör.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för Barnahus Linköping beräknas uppgå till 4 430 000 miljoner
2019. Kostnaden fördelas 50/50 mellan kommunerna och regionen.
Kommunernas kostnader för Barnahus beräknas procentuellt utifrån
invånarantal, vilket innebär att Linköpings kommun betalar 58% av
kommunernas kostnad.
Linköpings kommun har personal- och budgetansvaret för en socialsekreterare
och en administratör, vilket innebär att Linköpings kommuns kostnader till
Barnahus Linköping reduceras med kostnaderna för medarbetarna.
Det nya avtalet innebär en ökning av psykologtjänst, från 75% till 100%, samt
administratörstjänst från 50% till 75%. Under andra halvåret 2018 prövades
utökning av administratör från 60% till 75%, vilket skedde inom befintlig
budget.
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Linköpings kommuns kostnad för Barnahus Linköping var 1 209 140 kr under
2018. Kostnaden för Linköpings kommun enligt det nya avtalat beräknas
uppgå till 1 285 637 kr under 2019, vilket innebär en kostnadsökning med ca
76 tkr, som bedöms rymmas inom befintlig budget.
Kommunala mål
Barnahus Linköpings verksamhet kan kopplas till de kommunala målen som
avser:
 Samhälle - En stark röst – regionalt, nationellt och internationellt.
 Medborgare - Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
 Verksamhet - Hög servicenivå med ett gott bemötande, Effektiva och
hållbara arbetsmetoder, Verksamhet med god utvecklingsförmåga
Jämställdhet
Verksamheten riktar sig till både pojkar och flickor.
Uppföljning och utvärdering
Avtalet följs upp av styrgrupp, som består av representanter från kommunerna,
polis, åklagare och region Östergötland.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL gavs 2019-02-11.
Social- och omsorgsförvaltningen
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