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Barnahus Stockholm
Ärendebeskrivning
I ärendet anmäls verksamhetsstarten av den utökade verksamheten vid
Barnahus Stockholm.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan, 2014-05-07
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Förvaltningens motivering till förslaget
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 26 januari 2010 att uppdra till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att säkerställa barn- och
ungdomspsykiatrisk och särskild barn- och ungdomsmedicinsk kompetens
på barnahus. Beslutet gäller barnahusen i Stockholm City, Huddinge och
Sollentuna.
I barnahuset ska brottsutredningar, socialutredningar, barnpsykiatriska
utredningar, läkarundersökningar, rättsmedicinska undersökningar och
vårdnadsutredningar kunna ske under ett och samma tak och att barnet
inte ska behöva åka runt till olika myndigheter för olika utredningar.
Utredning, samordning och skydd ska ske i lokaler som är inredda utifrån
ett barnperspektiv.
Barnahus Stockholm kommer att starta upp sin verksamhet i augusti 2014.
Ett samverkansavtal om deltagandet vid Barnahus Stockholm är upprättat
mellan Stockholms stad, Polismyndigheten i Stockholms län,
Åklagarmyndigheten samt Stockholms läns landsting. Avtalstiden för
samverkansavtalet är från med den 4 februari 2014 till och med den 31
december 2016, men verksamheten kommer att vara permanent från
driftstart.
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Målgruppen för verksamheten är barn och ungdomar under 18 år boende i
Stockholms stad, Solna stad, Sundbybergs stad, Ekerö kommun eller
Lidingö stad och som misstänks blivit utsatta för misshandel och andra
våldsbrott, olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, människohandel,
olaga hot, ofredanden, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn,
sexuellt tvång, våldtäkt, köp av sexuell handling av barn och övriga
sexualbrott samt kvinnlig könsstympning enligt lagen (1982:316) om
förbud mot könsstympning av kvinnor.
Landstingets åtagande i barnahuset är att bemanna med särskild barn- och
ungdomsmedicinsk kompetens samt med barn- och ungdomspsykiatrisk
kompetens enligt samverkansavtal.
Barnahus Stockholm är beläget på Heleneborgsgatan 2 A. Det finns i
anslutning till adressen goda möjligheter till kollektiva kommunikationer.
Under våren och sommaren pågår arbetet med ombyggnad, anpassning och
inredning av lokalerna. Invigning av verksamheten kommer att ske
den 27 augusti 2014.
Barnahuset bedöms ha en kommande viktig roll i den vidare utvecklingen
av och forskningen kring barnahus i Sverige. I lokalerna kommer cirka
sjuttio personer att arbeta varav cirka femtiofem tillhörande Polisen. I
barnahuset beräknas cirka 2000 barnförhör att hållas per år.
Förvaltningen bedömer att inrättande av Barnahus Stockholm med
landstingets medverkan enligt ovan går i linje med barnkonventionen och
att verksamheten kommer att bedrivas utifrån ett barnperspektiv.
Enligt avtal om kostnadsfördelning avseende lokaler för barnahus ska
kostnaderna för inhyrning fördelas proportionerligt mellan de samverkande
parterna. Enligt en särskild fördelningsnyckel ska landstinget stå för 10
procent av kostnaderna. I kostnaden ingår hyra, uppvärmning och
fastighetsskatt.
Under 2014 beräknas hyreskostnaden och nyanskaffningskostnader för
landstinget att uppgå till cirka 800 000 kronor. I landstingets åtaganden
ligger även att rusta de delar som den egna verksamheten kommer att verka
i med inventarier samt vissa gemensamma inventarier.
Hyran för de kommande åren baseras dels på hyreskostnader enligt
fördelningsnyckel och dels hyrestillägg baserat på ombyggnadstillägg.
Kostnaden för det första året beräknas uppgå till cirka 650 000 kronor och
kommer för de kommande åren att beräknas bland annat utifrån
räntekostnader.
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Till detta kommer även landstingets kostnader för vården och eventuell
utökning av landstingets personalresurser i och med en utökning av
verksamheten.
De utökade kostnaderna för Barnahus Stockholm är beaktade i budget för
2014 och 2015.
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