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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2016.154
Datum: 2016-10-10
Verksamhetschef IFO Iréne Blomqvist
E-post: irene.blomqvist@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Avtal med Barnhuset i Göteborg
Med föreskrifterna och de allmänna råden (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer skärptes
kommunens ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av
eller mot en närstående. Socialtjänsten i Ale ska vid misstanke om brott mot ett barn skyndsamt
göra en polisanmälan om det inte strider mot barnets bästa. På Barnhuset samarbetar socialtjänst,
polis, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatri när det finns misstanke om att ett barn
i åldern 0-18 år utsatts för våld, övergrepp eller upplevt våld i familjen. Syftet med Barnhuset är att
barnet ska vara i centrum under utredningen, slippa slussas runt och inte behöva upprepa sin
historia för flera personer. Dit kan våra lokala handläggare vända sig för konsultation när man
misstänker brott mot ett barn och få stöd och hjälp i sin tjänsteutövning.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ingå ett tvåårigt avtal för 2017 och 2018 med
Barnhuset Socialresurs Göteborgs Stad.

Iréne Blomqvist
Verksamhetschef IFO

Eva Gundahl
Samordnare mot Våld i Nära Relationer

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2016-10-11.

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Verksamhetschef IFO
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Telefon
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Bakgrund
2005 togs ett Regeringsbeslut om att ge Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen
och Åklagarmyndigheten i uppdrag att medverka till etablering av försöksverksamheten med
samverkan under gemensamt tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för
allvarliga brott, till exempel sexuella övergrepp och misshandel. Ale har tillsammans med
framförallt Kungälv diskuterat möjligheterna till samverkan för barn utsatta för brott men då vi
tillhör olika åklagarmyndigheter har detta varit svårt. Nu erbjuds vi trots olika tillhörigheter
gällande åklagare att kunna samverka med Barnhuset vilket underlättar för alla parter.
Ekonomisk bedömning/konsekvens:
I avtalet med Barnhuset ingår:
·

Stöd till allmänhet och professionella

·

Fyra socionomer och en administratör, inklusive samordnare

·

Samordning vid misstanke om att barn utsatts för brott

·

Bonigi – uppföljningsinstrument under prövning år 2016

·

Organiseringsformen

·

Lokal

Nedan beräkningar för kranskommunerna är cirka kostnader/CS Uppräkning med PKV (prisindex
kommunal verksamhet SKL) ska ske inför 2017 Exemplet nedan visar 2016 års uppräkning på
3,1%.
Kostnad per
invånare vid
5 år

Folkmängd

Folkmängd

Pris per
invånare

andel

Pris 2016
utifrån
folkmängd

Pris 2017
utifrån
folkmängd

2015

Ale
Kommun

28 862

3,8%

190 555

6,60

196 462

Härryda
Kommun

36 651

4,8%

241 980

6,60

249 481

Kungälvs
Kommun

42 730

5,6%

282 115

6,60

290 861

Partille
Kommun

36 977

4,8%

244 132

6,60

251 700

Öckerö
Kommun

12 682

1,6%

83 730

6,60

86 326

5 080 000

548 190

71,2%

3 619 300

6,60

3 731 498

5 080 000

769 432

100,0%

5 080 000

Göteborg

Ale kommun
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Barnperspektivet
·

Barn som är brottsoffer ska befinna sig i ett bättre läge när processen avslutas än när den
börjades oavsett rättsutfall

·

Att de utredningar som görs i samband med misstanke om brott mot barn ska vara
anpassade till barnen

·

Att ge barn en rättssäker, snabb och samordnad process utifrån samverkande discipliners
uppdrag

·

Att barnet skall vara i centrum under utredningen.

·

Lokalerna är barnanpassade

·

Att öka kvaliteten i utredningarna genom metodutveckling, nära samverkan och
kontinuerligt utbyte av information och kunskap. I förlängningen skapa bättre underlag för
rättsprocessen och för samhällets fortsatta insatser

Aktualiseringsstatistik 2015
Ca.10% av alla barn i Sverige har upplevt våld mot närstående i hemmet någon gång. I Ale
polisanmäldes 37 brott mot eller mellan barn 2015.
Nedan följer statistik över antalet inkomna anmälningar till IFO i Ale kommun under 2015
gällande barn 0-20 utifrån någon av våldskategorierna.
Aktualiseringsorsak

Antal aktualiseringar

Barn som bevittnat våld
Fysisk/psykisk misshandel

89
122

Kvinnofridsärende

5

Sexuella övergrepp

14

Totalt antal unika aktualiseringsrader:

230

1)

159

Totalt antal unika personer:

1) Antalet unika personer beräknas på de aktualiseringsrader som har ett personnummer registrerat

Sektorns bedömning
Ur rättssäkerhetssynpunkt och ur barnperspektivet är möjligheten att kunna använda Barnhusets
samlade kompetens och erfarenhet av stor betydelse för de barn som blir aktuella för
polisanmälan. Det blir ur personalsynpunkt en avlastning och trygghet att veta att man kan
använda sig av Barnhusets samlade resurser inte allra minst viktigt nu när enheten dras med stor
personalomsättning.
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