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1. Uppdraget
Uppdraget avser att utreda förutsättningarna för att etablera ett gemensamt
barnahus för norrortskommunerna i Stockholms län. Barnahusen som berörs är
Barnahus Södra Roslagen och Barnahus Norrort. Det förra innefattar
kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och staden Vaxholm och
det senare kommunerna Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Bro och
Upplands Väsby.
Skälen till en sammanslagning är flera. De tio kommunerna tillhör ett
verksamhetsområde för både polisområde Stockholm Nord och Norrorts
åklagarkammare. Det finns även en önskan från Barnahus Södra Roslagen att få
del av landstingets resurser då dessa saknas idag.
Syftet med uppdraget är att undersöka om en sammanslagning underlättar
samverkan mellan norra Stockholms läns myndigheter och om det i sin tur
gynnar verksamhetens målgrupper. Om förutsättningarna finns ska utredningen
resultera i ett förslag till ett gemensamt barnahus.

2. Metod
Utredningen bygger på tidigare utredningsunderlag för Barnahus Norrort och
Barnahus Södra Roslagen, intervjuer med nyckelpersoner från respektive
verksamhet, statistik och ekonomi från de två barnahusen samt en riskanalys
enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och SKL:s analysmodell.

3. Syfte med barnahus
Syftet med ett barnahus är att barn som blivit utsatta för brott i form av våld eller
övergrepp inledningsvis i ett utredningsarbete ska välkomnas i barnanpassade
lokaler med samverkande myndighetspartners. Vid ett barnahus avlastas barnet
ansvar för att vara ensam bärare av sin berättelse och inte i onödan behöva
upprepa sin historia.

4. Barnahusets aktörer
Barnahus är ett samarbete mellan huvudmännen socialtjänst, landsting,
åklagarmyndighet och polismyndighet. Nedan görs en kort beskrivning av
myndigheternas uppdrag vid ett barnahus.
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4.1.
Kommun
Socialtjänsten är skyldig att utan dröjsmål inleda utredning vid misstanke om
barnmisshandel och sexualbrott. Samråd ska omgående ske med polis och
läkare. Socialtjänsten ska skyndsamt bedöma barnets helhetssituation, behov av
skydd eller andra insatser.
4.2.
Polismyndigheten
När ett barn misstänks vara utsatt för brott är det polisens uppgift är att utreda
brottet. Samtliga utsatta barn förhörs av polisens barnutredare. Polisen begär in
rättsintyg om barnet har skador eller spår av misshandel eller andra övergrepp. I
övrigt kan polisen förhöra dem som kan tillföra utredningen ytterligare underlag,
genomföra husrannsakan och tekniska undersökningar och söka efter personer
med anknytning till brottet.
4.3.
Åklagarkammaren
Åklagarkammare ansvarar för brottsutredningarna som rör våld mot barn i nära
relationer. Åklagarens uppgift är att se till att skyndsamt skapa laglig grund att
förhöra och läkarundersöka utsatta barn. Åklagaren kan hos tingsrätten ansöka
om förordnande av särskild företrädare för barnet om misstanke om brott riktas
mot vårdnadshavare eller närstående. Åklagarkamrarna och polismyndigheten i
Stockholms län har en lokal överenskommelse som innebär att åklagare alltid ska
vara förundersökningsledare i brott som riktar sig mot barn.
4.4.
Landstinget - Barnmedicin
Vid samrådsmöten som hålls vid barnahus medverkar barnmedicinsk expertis. I
de fall rättsmedicinskt utlåtande begärts av åklagare görs undersökningen av
barnskyddsteamets barnläkare som vid behov konsulterar Rättsmedicinalverket.
Akuta fall tas om hand för spårsäkring, oftast vid barnsjukhusens akutmottagningar. I andra fall kan själva undersökningen genomföras i barnahusets
lokaler.
4.5.
Landstinget – Barn- och ungdomspsykiatrin
Barn och ungdomspsykiatrins (BUP) uppgift är att delta i akuta och planerade
samrådsmöten rörande handläggning och bedömning av enskilda barnärenden.
BUP erbjuder vid behov barnet eller familjen krisbearbetning eller längre
behandlingskontakt. Uppdraget består dessutom av att samverka med övriga
aktörer samt metod- och kunskapsspridning. BUP Barnahusteam är ett team
bestående av fem psykologer som hör till BUP Traumaenhet och arbetar mot tre
barnahus i Stockholms län.
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5. Nulägesbeskrivning av respektive barnahus
5.1.

Barnahus Södra Roslagen

Lokal
Barnahus Södra Roslagen startade 2008. Lokalerna ligger centralt på
Biblioteksgången i Täby i ändamålsenliga lokaler. Utrymmet består av ett pentry,
lekrum, två kontorsrum, konferensrum och ett förhörsrum.
Bemanning/Huvudmannaskap
Täby kommun är huvudman för verksamheten. Fram till halvåret 2016 fanns det
en heltidsanställd samordnare stationerad i lokalen. Sedan denne gick i pension
har en socialsekreterare från familjeenheten arbetat halvtid som samordnare.
Barnhuset sorterar under familjeenheten och samordnaren har dess enhetschef
som arbetsledare. Samordnaren är den enda person som är stationerad på
barnahuset.
I Barnahus Södra Roslagens deltar kommunerna/städerna Danderyd, Täby,
Vallentuna, Vaxholm och Österåker, polismyndigheten och åklagarmyndigheten.
Landstinget har för sin del kunnat säkerställa särskild medicinsk kompetens och
deltagande i samråd vid de tre barnahusen i Sollentuna, Stockholm och
Huddinge.
Organisation av arbete
Vid barnahuset ansvarar socialtjänstens samordnare för samordning av
samrådsmöten, förhör och läkarundersökningar. Samordnaren har inga
åtaganden som åligger kommunernas socialtjänst utan handläggnings- och
beslutsansvar ligger hos respektive kommun. Således utgör barnahuset en
förstärkning av den ordinarie socialtjänstens organisation där samordnaren vid
barnahuset kan stå till tjänst som utbildare, rådgivare och sakkunnig i ärenden.
Samordnaren befinner sig veckans förmiddagar på Barnahus Södra Roslagens
och en heldag i veckan i samverkan på Barnahus Norrort. Samordnaren är i
avsaknad av extern handledning men har möjlighet att ta upp ärenden på Täby
kommuns familjeenhets handledning.
Styrgruppen är det styrande och beslutande organet för barnahusets verksamhet.
Styrgrupp består av socialchef eller annan ansvarig som utses av socialchef i
respektive kommun samt beslutsfattande representant från polis- och
åklagarmyndighet.
Referensgruppen består av en representant för respektive kommun. Polisen har
representerats av familjevåldsgruppen som varit stationerad i Täby. Polis-
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myndighetens omorganisation 2015 har fått konsekvensen att
familjevåldsgruppen numer är stationerad i Sollentuna.
Ekonomi
Barnahus Södra Roslagens totala kostnad för 2015 slutade på 943 tkr. Budget
för 2016 låg på 947 tkr. Till följd av att den heltidsanställde samordnaren gick i
pension detta år redovisar verksamheten ett överskott 211 tkr.
Kostnaderna för verksamheten fördelas årsvis mellan de ingående kommunerna i
förhållanden till antalet barn inom kommunen i åldern 0 -17 år. Polismyndigheten
och Åklagarmyndigheten står var och en för sig för sina utredningskostnader och
egendom.

5.2.

Barnahus Norrort

Lokal
De nuvarande lokalerna är vid Tingsvägen 19 i Sollentuna. Lokalerna består av
tolv rum och ett väntrum med lekhörna. De disponeras enligt följande: 1 kök, 1
studio (1 medhörsrum och 1 förhörsrum), 3 samtalsrum, 4 kontor, 1 postrum och
1 konferensrum. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Stockholms läns
landsting står var och en för sin egendom.
Bemanning
Idag bemannas barnahuset med en 75-procentig samordnartjänst.
Samordnarens roll är att vara sakkunnig och rådgivare i utredning av
våldsärenden och att ha en informationsspridande roll. Landstinget BUP har fem
psykologtjänster (heltid) fördelade för att medverka vid Barnhus Stockholm,
Barnahus Norrort och Barnahus Botkyrka/Huddinge. Två psykologer finns på
Barnahus Norrort tisdagar, ibland ytterligare en dag i veckan. Det är i dagsläget
planerat en utökning av BUPs personal. Landstingets barnskyddsteam har fyra
tjänster; tre sjuksköterskor och en läkare. En är på plats i lokalerna på tisdagar.
Polismyndigheten har två grupper med barnutredare med varsin gruppchef som
bemannar de två barnahus som finns i dag inom området.
Huvudmannaskap
Sigtuna kommun är huvudman för Barnahus Norrort. Det övergripande arbetet
kring Barnahus Norrort är organiserat genom tre grupper: en styrgrupp, en
referensgrupp och en metodgrupp. Styrgruppen består av social-/förvaltningschef
från kommunerna, polischef, chefsåklagare och en handläggare från landstingets
beställarorganisation. Styrgruppen är det styrande och beslutande organet för
barnahus verksamhet. Socialtjänstens enhetschef från Barnahus Norrort
medverkar i styrgruppen och referensgruppen.
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Referensgruppen består av enhetschefer från kommunerna, gruppchef från
polisen, åklagare, enhetschef BUPs Traumaenhet, enhetschef barnskyddsteamet
och sammankallande enhetschef Barnahus Norrort. Samordnare för Barnahus
Norrort medverkar i referensgruppen och metodgruppen.
Metodgruppen består av socialsekreterare från kommunerna, polisens
samordnare för barnahus, åklagare, psykolog BUPs Traumaenhet, sjuksköterska,
barnskyddsteamet samt sammankallande samordnare från Barnahus Norrort.
Ekonomi
Budget för 2016 låg på 1,3 mkr, verksamheten redovisar ett överskott på 95 tkr.
Överskottet beror på minskade lönekostnader då samordnaren under ca tre
månader varit sjukskriven. Kostnaderna för verksamheten fördelas mellan
kommunerna utifrån befolkningsunderlag (50 %) och antalet barn och ungdomar
0-17 år (50 %) i respektive kommun. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och
Stockholms läns landsting står var och en för sig för sina utredningskostnader
och egendom.

6. Förslag till nytt Barnahus i Norrort
Lokaler
Barnahus Norrorts nuvarande lokaler har bedömts vara de geografiskt mest
ändamålsenliga då polisområde Nord Stockholm och Norrort åklagarkammare
har Sollentuna som huvudstation. Lokalerna behöver byggas om för den utökning
av verksamheten en sammanslagning innebär. Ombyggnationen beräknas pågå
under fyra till sex veckors tid. Under tiden fortgår verksamheten i Barnahus Södra
Roslagens lokaler.
Lokalen kommer att bestå av totalt fjorton rum och två väntrum. Lokalitetens
disposition är enligt följande: 2 studion (2 förhörsrum, 2 medhörningsrum), 1 kök,
5 kontor, 3 samtalsrum, 1 konferensrum med möjlighet att användas som
samtalsrum och 2 väntrum. Det ska även installeras en ny entrédörr och en
avskiljande dörr i en korridor för att kunna separera de två lokalerna i två delar
vid behov. Säkerhetslösningar ska installeras. Detaljer för det senare avgörs i
styrgruppen. Lösning bedöms täcka det behov av lokaler som en
sammanslagning och utökning innebär för de olika verksamheterna.
Det är idag oklart hur en skattad befolkningsökning i framtiden kommer att
påverka barnahusets ärendemängd och lokalbehov. Det kan dock konstateras att
i dagsläget kan behovet tillgodoses. Därutöver tar förslaget höjd för en större
ärendemängd än vad som förekommer idag. För planritning se separat bilaga.
Bemanning
Efter översyn av nuläget i Barnahus Norrort och Barnahus Södra Roslagen kan
det konstateras att åklagare- och polismyndigheten har en bemanning som
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täcker en sammanslagning då den redan är beräknad utifrån de tio
norrortskommunerna. Socialtjänstens samordnare utökas från 1, 75 % tjänst till
två heltidstjänster. Detta för att effektivisera samverkan och informationsverksamhet.
Sammanslagningen av de två barnahusen resulterar i en högre ärendemängd för
landstingets verksamheter; barnskyddsteamet och BUPs barnahusteam.
Av den anledningen utökas BUP med en heltidstjänst och barnskyddsteamet
utökar med en sjukskötersketjänst på 20 %.
Huvudmannaskap
Sigtuna kommun föreslås stå som huvudman för den sammanslagna
verksamheten. Erfarenheter från barnahusen visar att det är lämpligt med tre
grupper som leder och utvecklar verksamheten. En styrgrupp som leder
verksamheten som består av socialchefer eller motsvarande i respektive
verksamhet. Det är önskvärt att styrgruppens deltagare har mandat att fatta
beslut om verksamhet och budget. En referensgrupp bestående av enhetschefer
från medverkande kommuner och motsvarande från respektive myndighet som
har till syfte att praktiskt och kontinuerligt stödja och utveckla barnahuset. De
lämnar vägledning i kommunspecifika frågor tillsammans med metodgruppen.
En metodgrupp som består av praktiker från verksamheterna.
En översikt av lämplig sammansättning av de tre grupperna återfinns i bilaga 2
nedan.
Årskostnad
Tabell 1. Årsbudget i kr för barnahus med två personal
Löner samordnare x 2 a´38 000
912 000
Lön enhetschef 30 % av lön (15 000)
180 000
Sociala avgifter/arbetsgivaravgift
428 392
Semesterersättning
22 994
Konsulter och handledning
27 000
Avgifter kurser och konferens
5 000
Friskvårdcheck
2 400 (a´1200)
Lokalhyra
620 000
El
10 000
Städning
37 000
Förbrukningsmaterial
30 000
Livsmedel
7 000
Kontorsmaterial
5 000
Kopieringsavtal
12 000
Telekommunikation (mobil)
8 000
Administration Sigtuna kommun
12 000
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Summa
Kostnad ombyggnad
Total kostnad

2 318 786:1 950 000:4 268 786:-

7. Förslag kostnadsfördelning mellan kommunerna
Den löpande kostnaden för barnahuset fördelas utifrån kommunernas
befolkningsunderlag. Kostnaden på 1, 95 mkr för ombyggnad av lokalerna
separeras från övriga kostnader och fördelas utifrån befolkningsunderlag under
en femårsperiod mellan parterna i Barnahus Södra Roslagen. Värdkommunen för
barnahuset debiterar innevarande års kostnad den 30 juni samma år.
I bilaga 1 nedan återfinns kommunernas kostnader för de tidigare barnahusen.
Barnahus
Norrorts
kommuner

Invånare
per nov
2016

Järfälla
Upplands Bro
Sollentuna
Sigtuna
Upplands
Väsby
Danderyd
Täby

74 004
26 569
70 899
45 962
43 639
32 628
69 121

Vallentuna
Vaxholm
Österåker
Sthlm läns
landsting
Summa:

Hyreshöjning
(ombyggnad)
på 1,95 mkr
fördelat
mellan BSR
kommuner
under 5 år

Total
kostnad
kommun/
landsting

Tidigare
kostnad
per
kommun

Förändring
kostnad
kommun

371 992:133 553:356 384:231 034:219 357:-

364 154:133 900:361 495:229 573:210 878:-

+ 7 838:- 347:- 5 111:+ 1 461:+ 8 479:-

67 323:142 621:-

231 332:490 067:-

32 626
11 543
43 095
-

67 319:23 817:88 920:-

231 318:81 840:305 543:56 364:-

167 073:- + 64 259:341 289:- +
148 778:168 944:- + 62 374:59 118:- + 22 722:210 576:- + 94 967:-

450 086

390 000:-

(2 318 786)
2 707 780:-

Tabell 2. Tabellen visar kostnaden utifrån befolkningsunderlag för var och en av
kommunerna efter en sammanslagning av de två barnahusen. Årskostnaden för
kommunerna kommer i stort vara densamma som för de två tidigare barnahusen.
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Detta förutom att Barnahus Södra Roslagens kommuner står för ombyggnadskostnaden på 1, 95 mkr utslaget på de första fem åren verksamheten är i drift.

8. Riskanalys
En bedömning om förändringar medför risker för ohälsa eller olycksfall skall alltid
göras i samband med ändringar i en verksamhet. Alla myndigheter har deltagit i
riskanalysen.
De mest framträdande riskkällor som identifierats är att lokalerna inte kommer att
vara anpassade till verksamheten, att samverkansparternas bemanning inte
täcker behovet samt brister i kommunikation gällande ärendehantering mellan de
medverkande kommunerna och barnahuset.
De åtgärder som föreslagits är en planlösning som fungerar för alla parter, en
uppskattning av antalet tjänster som täcker behovet och att processen tydliggörs
internt och externt för de ärenden barnahus hanterar.
För att säkerställa kvalitet och arbetsmiljö rekommenderas följande åtgärder i
enlighet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9.
- att verksamheten har tydliga mål och delmål
- att beslutsmandaten stämmer överens bland styrgruppens medlemmar
- att verksamhetens olika arbetsprocesser tydliggörs
- att intern och extern samverkan framgår av arbetsprocesserna
- att det finns ett avvikelsehanteringssystem
Sigtuna kommun som huvudman hanterar och säkerställer ledningssystemets
krav på uppföljning och kvalitet genom ett IT-stöd.
Riskanalysen finns i sin helhet nedan i bilaga 3.

9. Slutsats
Utifrån vad som framkommit i utredningen rekommenderas en sammanslagning
av Barnahus Norrort och Barnahus Södra Roslagen. Som det inledningsvis
framgår är de tio kommunerna redan ett och samma verksamhetsområde för
åklagarmyndigheten, polismyndigheten och landstinget.
Att kommunerna och övriga myndigheter går samman i ett barnahus främjar
samverkan och det blir lättare att följa upp de gemensamma resultaten och
utveckla verksamhetsområdet. För Barnahus Södra Roslagens och dess
medverkande kommuner är det en påtaglig vinst med en sammanslagning
genom att dess målgrupp till skillnad från tidigare får ta del av landstingets
service.
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Något som utredningen inte kan svara på är hur lokalerna kan tillgodose
verksamhetens behov på sikt då en befolkningsökning sannolikt medför en
ökande ärendemängd. Dock ses inte detta som skäl för att hindra en
sammanslagning av barnahusen.
Som konstaterats blir det en ökad årlig kostnad under fem år för Barnhus Södra
Roslagens kommuner för att anpassa lokalerna till en större verksamhet. Det kan
anses rimligt ur rättvisesynpunkt att de kommuner som har störst nytta av
sammanslagningen står för dess kostnad.
Sammanfattningsvis visar utredningen att målgruppen gynnas då samverkan
underlättas genom att resurser koncentreras och att norrortskommunernas barn
då får överensstämmande förutsättningar att ta del av dessa resurser. Barnahuset i sig gynnas av en ökad möjlighet till gemensam kunskapsutveckling som i
sin tur gynnar barnen.
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Bilaga 1: Kostnadsfördelning befintliga barnahus
Tabell 1. Kostnadsfördelning Barnahus Norrort
Tabellen visar vad var och en av kommunerna betalar 2016 för Barnahus Norrort
utifrån antalet invånare och antal personer upp till 17 år. Observera att den totala
kostnaden för barnahuset är utgångsbudget för 2016.
Barnahus
Fast kostnad
Fast kostnad utifrån
Kostnad per kommun
Norrorts
invånare (50 %)
andel personer 0-17 år
kommuner
(50 %)
Järfälla
184 250:179 904:364 154
Upplands Bro
66 149:67 751:133 900
Sollentuna
176 519:184 976:361 495
Sigtuna
114 433:115 140.229 573
Upplands Väsby 108 649:102 229:210 878
Summa:
1 300 000:-

Tabell 2. Barnahus Norrort
Tabellen nedan visar Barnahus Norrorts deltagande kommuner, respektive
kommuns andel av 2016 års ärenden och andel unga upp till 17 år.
Barnahus
Invånare Kommuns
Antal
ProcentAntal och % unga
Norrorts
nov
procentinkomna
andel
0-17 år i
kommuner
2016
andel av de 5
ärenden
av antalet
respektive
kommunernas per
ärenden
kommun
totala
kommun
befolkning
2016
Järfälla
74 004
28,3 %
33
14 %
17 167 (23%)
Upplands
26 569
10,2 %
43
18,3 %
6 465 (24,3%)
Bro
Sollentuna
70 899
27,2 %
32
13,6 %
17 651 (24,8%)
Sigtuna
45 962
17,6 %
85
36,2 %
10 987 (24%)
Upplands
43 639
16,7 %
42
17,9 %
9 755 (22,3%)
Väsby
Annan
(65)
15,6 %
kommun
Summa:
261 073
100%
235
62 025 (23, 7 %)
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Tabell 3. Kostnadsfördelning Barnahus Södra Roslagen
Tabellen visar vad var och en av kommunerna/städerna betalar utifrån antalet
unga upp till 17 år för barnahuset år 2016. Observera att den totala kostnaden för
barnahuset är utgångsbudget för 2016.
Barnahus Södra Antal unga Procent av
Kostnad per kommun
Roslagens
0-17 år i
totala
kommuner
resp.
antalet unga 0kommun
17 år
Danderyd
Täby
Vallentuna
Vaxholm
Österåker
Summa:

8 303
16 961
8 396
2 938
10 465
47 063

17,6 %
36 %
17,8 %
6,2 %
22,2 %
100 %

167 073:341 289:168 944:59 118:210 576:947 000:-

Tabell 3. Barnahus Södra Roslagen
Tabellen visar Barnahus Södra Roslagens deltagande kommuner och dess andel
av 2016 års ärenden och antalet unga upp till 17 år.
Barnahus
Invånare
Kommuns
Antal
ProcentAntal och %
Södra
nov
procentandel av inkomna andel
unga
Roslagens 2016
alla tio
ärenden av totala
0-17 år i
kommuner
kommuners
per
antalet
respektive
totala befolkning kommun ärenden
kommun
2016
Danderyd
32 628
7,2 %
14
3,4 %
8303 (25, 4 %)
Täby
69 121
15,3 %
52
12,5 %
16961 (24,5 %)
Vallentuna 32 626
7,2 %
24
5,7 %
8396 (26 %)
Vaxholm
11 543
2,6 %
1
0,2 %
2938 (25,4 %)
Österåker
43 095
9,6 %
19
4,6 %
10465 (24,3 %)
Summa:
189 013
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Bilaga 2
Tabell 4. Sammansättning av styrgrupp, referensgrupp och metodgrupp
Grupp

Träff/
år

Kommun

Polismyndigheten

Stockholms läns landsting

Åklagarmyndighete
n

Styrgrupp

2

Förvaltningschef/
Socialchef

Områdeschef

Handläggare Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

Områdeschef

Referensgrupp

2

Enhetschef

Enhetschef/
Gruppchef

Enhetschef
Enhetschef
barnskyddsBUP
teamet

Chefsåklagare

Metodgrupp

4

Socialsek./
gruppledare

Civilutredare/
Polis

Sjuksköterska

Åklagare

Sjuksköterska
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Område

Riskpoäng

Tabell 5. Riskanalys

Risk

Ansvarig

Åtgärdsförslag

Arbetsmiljö:
fysisk,
psykosocial
Förhörsrum och
medhörsrum för litet, dålig
ljudisolering

Kommunikati
on: intern,
extern

4

Rummen byggs enligt de
Polismyndighet &
specifikationer som
socialtjänst
polismyndigheten angivit.

Trångt i köket och matplats 8

Socialtjänst

Installera kaffeautomat och
mikro i anslutning till
väntrummen vid
kontorsrummen för besök,
för att frigöra utrymme för
personal.

Överfallslarm saknas

8

Socialtjänst

Kostnadsförslag och förslag
på beslut om överfallslarm
med åtgärd.

Skalskydd saknas

6

Socialtjänst

För få och små
samtalsrum

9

Socialtjänst

För få kontor

8

Socialtjänst

Dålig luftkvalitet

6

Socialtjänst

Kontroll av OVK i samband
med ombyggnation

Inget rum för
läkarundersökning

8

Socialtjänst

Barnskyddsteamets
läkarrum inreds med
möjlighet till kontorsplats.

Kostnadsförslag och förslag
på beslut om skalskydd.
Rumsdimensionerna är att
två rum är 2,5x5m, ett rum
2,5x4m och att inreda
samtalsdel i
konferensrummet. Totalt
fyra samtalsrum.
Kontorsrummen är fem till
antalet.
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Fler personer vistas på
samma totala yta,
kommunikationssvårigheter

Otydlighet i beslut,
verksamheten strävar inte
mot uppsatta mål
Ärenden som borde
aktualiseras av
kommunerna blir inte
aktualiserade vid
Barnahus Norrort
Verksamheten kan inte
bedrivas enligt målen på
grund av resursbrist vid
samverkansparter

Samtliga parter

*Husmöten för samverkande
myndigheter och ta fram
gemensamma spelregler för
arbetsplatsen.
*Arbetsbeskrivningar för de
olika professionerna.
*Arbetsprocessen tydliggörs
och eventuellt revideras.

8

Socialtjänst

Tydliga mål, tydlig
arbetsfördelning och
beslutsmandat som
förankras genom
styrgruppen.

8

Socialtjänst

Extern informationssatsning
av socialtjänstens
samordnare.

8

Samtliga parter

Dialog med parter kring
bemanning.

6

