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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Barnahus - ombyggnation av lokal 

Bakgrund 
Landstingsfullmäktige har i budget 2014 anvisat resurser för att tillsammans med 

berörda myndigheter i länet starta ett så kallat Barnahus.  

 

Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, 

rättsmedicin och BUP (barn- och ungdomspsykiatri) när misstanke har 

uppkommit om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. I en 

gemensam lokal finns bland annat samtalsrum, förhörsrum, rum för medhörning 

och för läkarundersökning, kombinerat lek och väntrum samt kontor.  

 

Barnahus har två övergripande mål, dels att förstärka barns rättigheter och ge 

barnen bättre stöd och dels att höja kvaliteten på genomförda utredningar så att 

domstolarna kan fälla eller fria misstänkta gärningsmän på bättre grund. 

 

Ett samverkansavtal kring Barnahus har 2013-08-31 träffats mellan berörda 

myndigheter (bilaga).  

 

Gemensam lokal 
Samverkansparterna har kommit överens om att förlägga verksamheten till den 

fastighet som Landstinget hyr för Hälsans vårdcentrum i Jönköping. Genom en 

omlokalisering av rehabiliteringsverksamheten i huset frigörs lokaler som är 

lämpliga för Banahusverksamheten. 

 

Förslag till ombyggnad har tagits fram av en av samverkansparterna utsett 

arbetsgrupp. Utgiften för ombyggnation som omfattar 225 kvm beräknas till 2,7 

miljoner kronor. Samråd har skett med fastighetsägaren som godkänt 

ombyggnationen. 

 

I samverkansavtalet regleras att löpande kostnader för lokalerna i form av hyra, 

städ mm ska betalas av Landstinget med 50 procent och resterande av länets 

kommuner. I styrgruppen har ett muntligt beslut fattas om att kommunerna samt 

Landstinget ska dela på investeringsutgiften för ombyggnad.  
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Den tillkommande lokalkostnaden till följd av ombyggnation kan beräknas till  

0,3 miljoner kronor (10 år, 4%) som tillsammans med den grundhyra som idag 

gäller innebär en totalhyra exkl städ på ca 0,7 mnkr. Landstingets lokalkostnader 

kommer därmed att ligga på ca 350 000 kronor. 

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att för Barnahus godkänna ombyggnation av lokaler i Hälsans vårdcentrum inom 

en utgiftsram på 2,7 miljoner kronor. 

 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

Ekonomidirektör 
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Barnahus – ombyggnation av lokal  

Landstingsfullmäktige har i budget 2014 anvisat resurser för 

att tillsammans med berörda myndigheter i länet starta ett  

s k Barnahus. Föreligger nu förslag till ombyggnation av 

lokaler i Hälsans vårdcentrum. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för Barnahus godkänna ombyggnation av lokaler i Hälsans 

vårdcentrum inom en utgiftsram på 2,7 miljoner kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


