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§ 247
Motion - Barnahus i Falkenberg, KS 2018/56
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Konstatera att Region Hallands strategiska grupp beslutat att inleda en
förstudie om förutsättningarna för etablering av barnahus i Hallands län,
parallellt med övriga utvärderingar som sker på området under 2018.
2. Därmed anse motionen behandlad.
Beskrivning av ärendet
Björn Jönsson (S) har inkommit med en motion om att kommunfullmäktige
ska uppdra åt socialnämnden att inleda ett arbete med att utreda
förutsättningarna för en samverkan mellan kommunerna, Region Halland
och rättsväsendet att inrätta barnahus i Halland. Motionären beskriver ett
barnahus som en plats som är trygg och barnvänlig miljö för barn som
misstänkts ha utsatts för övergrepp där aktörer från kommun, region och
rättsväsende är samlat i syfte att blanda annat öka rättssäkerheten.
Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen. Nämnden
förmedlar en positiv inställning till motionärens förslag att utreda frågan om
barnahus, men anser vidare att frågan är av länsövergripande karaktär med
flera huvudmän. I socialförvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet framgår att
barnahus som verksamhet har utvärderats vid ett antal tillfällen under de
senaste åren med allmänt positiva resultat och ger stöd till att barnahus
genererar en kvalitetshöjning utifrån ett barnperspektiv. I Hallands län finns
för närvarande inget barnahus, men frågan har under 2018 aktualiserats i
Region Halland i form av bland annat en länsövergripande kartläggning av
bland annat orosanmälningar och myndighetssamverkan, samt inväntandet
av en nationell utvärdering av barnahus.
Motivering av beslut
Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning att barn som misstänkts
för ha utsatts för övergrepp ska finnas i en trygg och barnvänlig miljö med
hög rättssäkerhet. Det finns emellertid fördelar att se förslaget som en fråga
för Region Halland istället för en fråga för socialnämnden i Falkenbergs
kommun, med anledning av frågans länsövergripande karaktär. Att Region
Halland bör handha avgörandet om eventuellt barnahus i Halland är en
uppfattning socialnämnden delar, vilket framgår i yttrandet över motionen.
Vidare är det relevant att ett sådant arbete sker i samverkan med övriga
huvudmän inom området, däribland kommunerna.
Efter socialnämndens yttrande över motionen har det kommit till
kommunstyrelseförvaltningens kännedom att Region Hallands strategiska
grupp med representanter från socialtjänsterna och närliggande sjukvård i
Halland beslutat att genomföra en förstudie om vilka förutsättningar som
finns för barnahus i Halland. Förstudiearbetet leds av socialförvaltningen i
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Falkenbergs kommun. Parallellt med förstudiearbetet är frågan om barnahus
aktualiserad på länsövergripande nivå även i och med den kartläggning av
bland annat orosanmälningar och myndighetssamverkan som pågår. Hur
utfallet blir och om barnahus är aktuellt att etablera återstår att följa. Mot
bakgrund av ovanstående anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen
bör anses behandlad.
Ekonomi
Hur finanseringsmodellerna för en eventuell etablering av barnahus i
Halland bör se ut lär tydliggöras vid eventuella utredningarna framöver.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-07-04
Motion om barnahus i Falkenberg, 2018-01-24
Socialnämnden 2018-04-18, § 98
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2018-03-28
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