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Sammanslagning av Barnahus Norrort och Barnahus Södra Roslagen

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att godkänna utredning som genomförts av Sigtuna och
Täby kommun avseende sammanslagning av Barnahus Norrort och Barnahus Södra
Roslagen.
2. Socialnämnden beslutar att Järfälla kommun ska delta i sammanslagningen och
ingå i det framtida gemensamma barnahuset.
3. Socialnämnden ger socialdirektör i uppdrag att teckna samverkansavtal med
utgångspunkt från förutsättningarna i redovisad utredning.

Ärendet i korthet

Täby kommun och Sigtuna kommun har gemensamt utrett förutsättningarna för att
etablera ett gemensamt barnahus istället för de två som nu finns i drift norr om
Stockholm. Utredningen visar på samordningsvinster och föreslår en
sammanslagning.
Socialförvaltningen bedömer att en sammanslagning skulle vara positivt och att
Järfälla kommun bör ingå i det framtida gemensamma barnhuset.
Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-29.
2. Utredning – Sammanslagning av Barnahus Norrort och Barnahus Södra Roslagen,
2017-07-17.
3. Beslut Sigtuna kommun, 2017-09-21.
Bakgrund

Ett barnahus är en verksamhet som vänder sig till barn som blivit utsatta för brott i
form av våld eller andra övergrepp. Syftet med ett barnahus är att barnet, i en för
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dem anpassad verksamhet, ska kunna möta alla de myndigheter som har ett ansvar i
samband med utredning och/eller stöd till barnet med anledning av brottet.
Deltagande myndigheter är socialtjänst, polisen, åklagarmyndigheten samt
landstinget.
Täby kommun och Sigtuna kommun har gemensamt utrett förutsättningarna för att
etablera ett gemensamt barnahus istället för de två som nu finns i drift norr om
Stockholm. Utredningsuppdraget har getts av respektve barnahus styrgrupp. Syftet
med utredningen är att undersöka om en sammanslagning underlättar samverkan
mellan inblandade parter och om det i sin tur gynnar verksamhetens målgrupper.
Järfälla kommun ingår i dagsläget i Barnahus Norrort och tar i detta ärende ställning
till om utredningen ska godkännas och om Järfälla i en framtid bör ingå i ett framtida
barnhus där utöver nuvarande kommuner även ingår ytterligare fem kommuner som i
dagsläget gemensamt driver Barnahus Södra Roslagen.
Sigtuna kommun, som är huvudman för Barnahus Norrort, beslutade 2017-09-21 att
godkänna utredningen, genomföra sammanslagningen samt ge Sigtuna kommuns
individ- och familjeomsorgsförvaltning i uppdrag att ta fram ett samverkansavtal
med utgångspunkt från redovisad utredning.
Analys

Utredningens slutsats är att man rekommenderar en sammanslagning. De tio
kommuner som är berörda är ett och samma verksamhetsområde för polisen,
åklagarmyndigheten och landstinget. Bedömning görs att en sammanslagning skulle
främja samverkan och att det skulle blir lättare att följa upp de gemensamma
resultaten och utveckla verksamhetsområdet.
Förslaget innebär att det är Barnahus Norrorts nuvarande lokaler som ska utökas och
på så sätt även kunna ta emot barn som i dagsläget hör till Barnahus Södra Roslagen.
Förslaget innebär därmed ingen förändring avseende närheten för barn boende i
Järfälla utan de kommer även fortsättningsvis åka till samma lokaler. Lokalerna
kommer att utökas med ytterligare förhörsrum, medhörningsrum, kontor samt
väntrum. Idag finns ett förhörsrum och medhörningsrum (studio) för de 235 barn
som togs emot på Barnahus Norrort under 2016. Under samma period tog Barnahus
Södra Roslagen emot 110 barn vilket tyder på att den planerade ökningen av
förhörsrum och medhörningsrum är tillräcklig för det ökade antalet barn som kan
komma att besöka barnahuset. Socialförvaltningen bedömer att den planering som
finns avseende lokalerna kommer att tillgodose de behov som finns inom
verksamheten.
Sammanslagningen skulle även innebära en sammantagen utökning av samordnare
från dagens 1,75 tjänster till två heltidstjänster. Att dessa två samordnare kommer att
arbeta inom samma verksamhet i samma lokal innebär även att verksamheten blir
mindre sårbar vid sjukdom eller ledighet. Barnahus Norrort har sedan tidigare haft
tillgång till resurser från BUP och barnskyddsteam men i och med
sammanslagningen planeras de att utökas för att även möta upp de behov som
tillkommande barn har. Utökningen bedöms innebära en minskad sårbarhet avseende
tillgång till landstingets resurser även för barn från Järfälla.
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Eftersom både polisen och åklagarmyndigheten finns i Sollentuna är det positivt att
det barnahus som Järfälla hör till även i framtiden finns i nära anslutning till dessa
myndigheter. Bedömning görs även att förutsättningarna för att fortsatt utveckla en
god samverkan med polis och åklagare ökar då fler kommuner tillsammans blir en
starkare part. Det är även troligt att polisens och åklagarmyndighetens möjlighet till
samverkan förbättras då de kan fokusera på en verksamhet istället för två.
Den ombyggnation som krävs under fyra till sex veckor med anledning av
sammanslagningen kommer troligen påverka den löpande driften negativt eftersom
tillgången till lokalen begränsas. Alla myndigheter kommer fortsätta sitt arbete med
barn som utsatts för våldsbrott utifrån respektive myndighets ansvar och kommer då
behöva samverka i andra lokaler. Socialförvaltningen förutsätter att planering för hur
detta ska gå till kommer att göras av barnahusens samordnare tillsammans med andra
aktörer i god tid innan byggstart så att det blir tydligt för alla kommuner. Om detta
görs bedömer socialförvaltningen att de negativa konsekvenserna kommer att
minimeras.

Barnkonsekvensanalys

Barnhus är en verksamhet som vänder sig till barn som befinner sig i en utsatt
situation eftersom det finns misstankar om att de är eller har varit utsatta för
våldsbrott. Det är utifrån ett barnperspektiv av yttersta vikt att de barnahus som finns
är välfungerande med god kvalitet och hög tillgänglighet. Socialförvaltningen
bedömer att den föreslagna sammanslagningen kommer att ge verksamheten bättre
förutsättningar att uppnå detta med anledning av utökad och förbättrad lokal, ökade
resurser, minskad sårbarhet samt bättre förutsättningar för samverkan.
Socialförvaltningen bedömer att den föreslagna sammanslagningen kommer att ge
positiva konsekvenser för de barn som behöver besöka barnahuset.
Ekonomiska konsekvenser

Utredningen visar att Järfälla kommuns kostnad per år för att ingå i det framtida
sammanslagna barnahuset ökar med 7838 kr jämfört med tidigare år vilket är en
ökning med drygt 2 %. De kostnader som kommer att öka med anledning av
sammanslagningen är framförallt personalkostnader då samordnartjänst utökas.
Fördelning av kostnaderna mellan kommunerna görs med utgångpunkt från
befolkningsunderlag. Järfälla kommun är en starkt växande kommun vilket ger
konsekvensen att kommunens andel av kostnaden för att ingå i barnhus och liknande
samverkande verksamheter troligtvis kommer att öka över tid oavsett
sammanslagningar eller andra förändringar.
Kostnaderna för barnahuset skulle troligen ha ökat även utan en sammanslagning
med anledning av generella löne- och kostnadsökningar. Aktuell kostnadsökning är
liten och bedöms därmed inte innebära några kännbara ekonomiska konsekvenser för
socialförvaltningen.
Den stora kostnad som sammanslagningen medför avser ombyggnation av lokaler
och den kommer inte belasta Järfälla eller någon annan av de kommuner som redan
nu ingår i Barnahus Norrort.
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Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner den utredning som
genomförts gemensamt av Sigtuna och Täby kommun och deltar i
sammanslagningen av Barnahus Norrort och Barnahus Södra Roslagen.
Socialförvaltningen föreslår även att socialnämnden beslutar att ge socialdirektör i
uppdrag att teckna samverkansavtal med aktuella kommuner avseende ingående i det
framtida sammanslagna barnahuset.

Arnfinn Kleveland
Tf. socialdirektör
Lotta Erlandsson
Avdelningschef IFO

Expedieras

Diariet
Arnfinn Kleveland
Lotta Erlandsson
Annika Larsson
Ulrika Kannebäck Hagala
Britt-Marie Bjerver
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Upplands Bro kommun
Upplands Väsby kommun
Täby kommun
Danderyds kommun
Vallentuna kommun
Österåker kommun
Vaxholms stad

