SAMVERKANSAVTAL
- Barnahus Stockholm 1. Ingress
Genom detta samverkansavtal regleras villkor och förutsättningar för samverkan
mellan nedan angivna parter i Barnahus Stockholm (”Barnahuset”).
All samverkan mellan parterna ska ske inom ramen för gällande lagstiftning och
inom respektive parts ansvarsområde.
Till detta avtal hör:
Bilaga 1: Särskilt avtal mellan Stockholms stad och länskommunerna
Bilaga 2: Fördelning av hyres- och driftkostnader
2. Parter
Socialförvaltningen i Stockholms stad (Socialförvaltningen),
 Socialförvaltningen har utöver ett särskilt samverkansavtal med
länskommunerna. : Lidingö stad, Ekerö kommun, Solna stad och Sundbybergs
stad (Länskommunerna),
Polismyndigheten, polisregion Stockholm
Åklagarkamrarna i City, Västerort och Söderort (Åklagarmyndigheten), samt
Region Stockholm (Regionen)
3. Avtalstid
Detta avtal gäller från och med det datum samtliga parter undertecknat det, tidigast
2020-01-01 och tillsvidare.
4. Verksamhetens syfte
Syftet med Barnahuset är att barn som blivit utsatt för brott i form av våld eller
övergrepp ska utredas på ett och samma ställe i barnanpassade lokaler. Barn och
anhöriga ska där kunna erbjudas krisstöd och behandling. Barnanpassning innebär att
barn i så stor utsträckning som möjligt endast behöver åka till en plats, att de inte ska
behöva upprepa sin berättelse för olika myndighetsrepresentanter vid flera olika
tillfällen och att samtal med olika myndighetspersoner och mottagandet anpassas
utifrån ålder och behov. I Barnahuset sammankallar man därför till samråd med
representanter från berörda myndigheter för att möjliggöra en gemensam planering i

det enskilda ärendet. I samråd delar myndigheterna information och kunskap om
barnet och dess situation för att samordna, planera och bedöma de insatser som barnet
och dess familj omfattas av. Samråd kan öka kvaliteten på de insatser, såväl skyddssom utredningsinsatser hos respektive myndighet, som blir aktuella för barnet och
dess familj. Samråd ger även ett lärande kring varandras professioner och regelverk
som sedan kan generera en ökad trygghet i den egna yrkesrollen. I samråd kan
myndigheterna gemensamt planera sitt arbete för att bland annat undvika att barnet
utsätts för ytterligare påfrestningar eller att en myndighets åtgärder kring barnet
försvårar för en annan myndighet. Samråd bidrar även till att det enskilda barnet
avlastas ansvar för att vara ensam bärare av sin berättelse och inte i onödan behöver
upprepa sin historia. En förutsättning för att alla parter ska delta på samråd är att en
förundersökning har inletts samt att en barnavårdsutredning inletts hos socialtjänsten.
5. Verksamhetens mål
Målet med Barnahuset är att:


Erbjuda barn en rättssäker, snabb och samordnad process med rätt till kontinuerlig
information,



verka för en ökad kvalitet i respektive myndighets handläggning,



mottagandet av barn ska anpassas utifrån ålder och behov,



barn inte ska behöva upprepa sin berättelse för olika myndighetsrepresentanter vid
flera olika tillfällen än nödvändigt



barn ska erbjudas adekvat krisstöd och behandling samt att



barnkonventionens artiklar ska uppfyllas

6. Verksamhetens målgrupp
Målgruppen för Barnahuset är barn under 18 år som misstänks vara utsatta för:


misshandel och andra våldsbrott enligt 3 kap. brottsbalken (brott mot liv och
hälsa),



olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, människohandel, olaga hot,
ofredanden och andra brott enligt 4 kap. brottsbalken (brott mot frihet och frid),



våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt tvång, våldtäkt, köp av
sexuell handling av barn och övriga brott enligt 6 kap. brottsbalken (sexualbrott),



kvinnlig könsstympning enligt lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning
av kvinnor,



brott med hedersmotiv, samt



övergrepp i rättssak (17 kap. 10 § brottsbalken).

7. Parternas åtaganden
Parterna åtar sig att


Bidra till en effektiv och rättssäker samverkan.



Planera sin medverkan så att verksamheten kan bedrivas även under
semestertider eller andra orsaker som kan påverka bemanningen



Delta i samrådsmöten för att med övriga parter och utifrån det enskilda
barnets behov, samordna insatser på bästa sätt



Bidra till Barnahus Stockholms uppföljning som en grund för en långsiktig
utveckling av verksamheten



Bidra till kompetensutveckling inom området, delta i samverkansmöten

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen åtar sig att:


Ha ett övergripande ansvar för samordningen av Barnahus Stockholms
myndighetsövergripande verksamhet



Aktivt verka för att samverkan mellan myndigheter kommer till stånd och att
insatser inte motverkar varandra



Ansvara för att samrådsmöten (gemensam planering i ärendet med berörda
myndigheter) äger rum



Vid behov hänvisa vidare till stadsdelsförvaltningarnas/länskommunernas utbud
av målgruppsanpassade insatser



Ge råd och konsultation till samverkande parter och lokal socialtjänst m.fl.samt
tillföra ett psykosocialt perspektiv vid Polismyndighetens genomgång av
inkomna ärenden och utredningar



tillgodose att stadens stadsdelar och länskommuner ska ha en tydlig roll i
Barnahuset och ges möjlighet till en ökad kompetens i ärenden rörande
barnmisshandel och sexuella övergrepp,



tillgodose att medföljande trygghetspersoner får det stöd och den kunskap de
behöver för att kunna trygga barnet på ett så bra sätt som möjligt samt

Länskommunerna
Länskommunerna åtar sig enligt särskilt avtal att:


Delta i samrådsmöten



Delta i samverkansmöten



Bidra till uppföljning av verksamheten

Polismyndigheten
Polismyndigheten åtar sig att:


Utreda brott mot målgrupperna inklusive hålla förhör med barn och misstänkta



Ge råd och konsultation till samverkande parter,

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndigheten åtar sig att:


Medverka på plats eller via videolänk i samband med polisförhör med
målsägande som är under 15 år när det gäller våld i nära relationer och
sexualbrott. När det gäller polisförhör med målsägande under 15 år beträffande
övriga brott i p. 6 och när målsäganden är mellan 15 och 17 år kan åklagaren
medverka om åklagaren bedömer det vara av särskild vikt

REGIONEN
Regionen åtar sig att:


Erbjuda bedömning av barnets eller ungdomens behov av psykiatrisk behandling.
I förekommande fall erbjuda barnet eller ungdomen behov av psykiatrisk
krisbemötande och vid behov av längre kontakt lotsa till rätt vårdgivare. Vid
behov lotsa närstående/familj vidare till annan vårdgivare eller huvudman



Genomföra medicinsk utredning med bedömning av barnets status och förekomst
av skador. Vid behov remittera barnet till adekvat hälso- och sjukvård

8. Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för att verksamheten tar fram underlag för att minst en gång per
år kunna följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till verksamhetens syfte
och mål. Uppföljning och utvärdering förutsätter att samverkansinsatser, parters
insatser, och övriga vitala processer av Barnahus verksamhet systematiskt
dokumenteras, samlas in sammanställs och analyseras.
9. Bemanning
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen åtar sig att bemanna Barnahuset med en chef och fast placerad
personal med kompetens att genomföra de arbetsuppgifter som krävs för att fullgöra
de åtaganden som följer av avtalet.
Länskommunerna
Länskommunerna bemannar inte Barnahuset.
Polismyndigheten
Polismyndigheten åtar sig att bemanna Barnahuset med personal i den utsträckning
som krävs att fullgöra de åtaganden som följer av avtalet.
Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndigheten har ingen permanent bemanning i Barnahuset. Vid samråd och
barnförhör deltar åklagare antingen på plats eller via videolänk.
Regionen
Regionen åtar sig att bemanna Barnahuset med barn- och ungdomsmedicinsk
kompetens och barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens i den utsträckning som
enligt professionens bedömning krävs för att fullgöra de åtaganden som följer av
avtalet.
10. Lokaler
När det gäller hyres- och driftskostnader ska varje part betala för den yta som parten
disponerar samt för gemensam yta i relation till hur stor andel egen yta parten
disponerar.
11. Finansiering

Socialförvaltningen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Landstinget
finansierar sina egna lönekostnader och kostnader för egen teknisk utrustning
Länskommunerna åtar sig att finansiera del av socialförvaltningens kostnader utifrån
en särskild överenskommelse mellan dem och socialförvaltningen.
Fördelning av gemensamma kostnader såsom hyres- och driftkostnader regleras i
särskilt avta, bilaga 2
12. Organisation
Verksamhetsledning
Samtliga parter åtar sig att utse en representant i Barnahus Ledningsgrupp (BLG).
Socialförvaltningens chef leder ledningsgruppen i form av ordförande och
sammankallande.
Styrgrupp
Styrgruppen består av en representant från respektive part. Socialförvaltningens
representant är ordförande för styrgruppen. Till styrgruppsmötena är Barnahus
ledningsgrupp adjungerad men utan beslutsrätt. Styrgruppen beslutar om sitt interna
arbete.
13. Initiativrätt
Parterna har rätt att skriftligen underställa styrgruppen frågor av övergripande
karaktär för behandling. Frågor underställs styrgruppen genom respektive parts
kontaktperson.
14. Ändringar och tillägg
Ändringar i och tillägg till detta avtal ska för att kunna åberopas vara skriftliga och
undertecknade av samtliga parter. Om det förekommer motstridiga uppgifter i
avtalen äger senare tillkomna överenskommelser företräde framför tidigare.
15. Information
Det ankommer på parterna att till styrgruppens ordförandelämna information om
händelser/åtgärder i den verksamhet som omfattas av avtalet om dessa händelser kan
antas ha väsentlig betydelse för den verksamhet som omfattas av avtalet.
Styrgruppend ordförande ombesörjer att styrgruppen och berörda verksamheter
informeras.
16. Meddelanden

Om part ska vidta formell åtgärd enligt avtalet som föranleder kommunikation med
övriga parter ska meddelanden avseende avtalet anses ha kommit annan part
tillhanda senast tre (3) vardagar efter att part i rekommenderat brev sänt meddelande
till annan parts kontaktperson i enlighet med angiven adress i bilaga 1.
Meddelanden ska anses ha kommit annan part tillhanda samma dag som meddelandet
skickats om det skickats till annan parts kontaktperson med e-post till e-postadress
angiven i bilaga 1 eller lämnats till annan parts kontaktperson med bud till adress
angiven i bilaga 1.
17. Omförhandling
Part får påkalla omförhandling av detta avtal om ändrade förhållanden gör att
avtalsbestämmelserna väsentligen motverkar parternas gemensamma förutsättningar.
Anmälan om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blir känt för
den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar ej part från skyldighet att
fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess en eventuell överenskommelse om
ändring träffats.
18. Utträde m.m.
Part som vill frånträda avtalet ska anmäla detta skriftligen till styrgruppens
ordförande. Efter styrgruppens ordförande mottagit ett sådant meddelande anses
avtalet fortlöpa gälla under en tid av tolv månader
Part har rätt att omedelbart begära utträde ur avtalet om annan part väsentligen
åsidosätter sina avtalsenliga förpliktelser enligt detta avtal och dessutom inte vidtar
rättelse inom fjorton (14) dagar efter skriftlig anmodan från annan part.
I det fall någon av parterna i väsentligt avseende inte skulle fullgöra sina åtaganden
enligt avtalet, äger övriga parter rätt till skälig ersättning för de kostnader dessa
åsamkats till följd av det bristande fullgörandet.
Om part begär utträde ska övriga parter snarast uppta förhandlingar för att besluta om
avtalets fortbestånd och göra i avtalet nödvändiga korrigeringar med anledning av
parts utträde.
Om parterna inte kommer överens om förutsättningarna för avtalets fortbestånd vid
någon parts utträde ska avtalet upphöra. Vid avtalets upphörande enligt denna
bestämmelse ska vardera parten tillse att dess skyldigheter intill upphörandedagen
uppfylls. Efter denna tidpunkt finns inga rättigheter eller skyldigheter mellan parterna
med undantag av vad som annars anges i avtalet.
19. Tvister

Tvist som uppstår i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom
samförstånd mellan parterna. Om samförstånd inte uppnås ska tvisten i första hand
lösas genom medling mellan parterna och slutligen i allmän domstol.

Detta avtal har upprättats i 4 likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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