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Samarbetsavtal
mellan
Karlstads Kommun och

kommun

1. Samverkande kommuner
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Hot och våldsteamet,
Karlstads Kommun

2. Kontaktpersoner
Karlstads kommun:
Sabina Gómez Jansson, enhetschef,
Familjevåldsenheten, Hot- och våldsteamet
Tel: 054-540 58 69, 070-020 54 99
kommun

Tel:

3. Bakgrund och syfte
Våldsutsatta vuxna kan på grund av hotbild och/eller psykosocial situation behöva flytta från
sin hemkommun. Om den våldsutsatta inte har möjlighet att få ett eget hyreskontrakt
behöver socialtjänsten vara behjälpliga i att hitta en permanent lösning på boendefrågan. De
kommuner som samverkar har överenskommit att ta emot en annan kommuns våldsutsatta
klienter. De samverkande parterna har åtagit sig till att medverka till att enskilda får tillgång
till bostad i form av förtur till eget kontrakt eller kommunkontrakt . Detta sker växelvis
vilket innebär att kommunerna får möjlighet att överlämna/ta emot klienter varannan
gång.

Syftet med denna samverkan är att på ett smidigt sätt möjliggöra för våldsutsatta vuxna
att lämna sin hemkommun och få en permanent bostad i en annan kommun.
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4. Överflyttning av ärende mellan parterna
Avtalet avser överflyttning av ärenden mellan kommunerna, Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, Hot- och våldsteamet, Karlstads Kommun och
kommun.

5. Placerande kommunens ansvar
•

Den överlämnande kommunen åtar sig att behålla ansvaret för det ekonomiska
biståndet överlämnandemånaden plus en månad samt eventuella dubbla hyror,
flyttkostnader och hemutrustning då behovet finns. Detta gäller även om personens
vistelseadress röjs under denna period.

•

Den placerande kommunen har myndighetsansvar för den våldsutsatta under denna
månad. I ärenden där det pågår barnavårdsutredningar ska dessa färdigställas av
placerande kommun. Eventuellt övertagande för pågående insatser för barnen får
diskuteras från fall till fall.

•

Den placerande kommunen skall ge tillräckligt skriftligt underlag avseende den vuxne
där bakgrund, våldets karaktär och omfattning, aktuell situation, hot- och
riskbedömning samt behov av framtida insatser från både socialtjänst och andra
aktörer för att den mottagande kommunen skall kunna bedöma om de kan ta emot
ärendet. Hot- och riskbedömningen skall påvisa att det inte finns hotaktörer eller
andra påtagliga riskfaktorer i den kommun man flyttar.

•

Den placerande kommunen åtar sig att tillsammans med klienten planera praktiska
detaljer kring flytt till ny kommun.

•

Den placerande kommunen åtar sig att i samband med överflyttningen åka till den
nya kommunen för ett överlämnande möte med klient och socialsekreterare i
mottagande kommun. Förslagsvis sker detta samma dag som klienten flyttar till den
mottagande kommunen.

• Om personen blir röjd eller röjer sig själv under den första månaden från att
mottagande kommun övertagit ärendet är det den placerande kommunens ansvar att
hitta en annan alternativ lösning. Detta innebär att mottagande kommunen kan vara
”länken”, men det övergripande ansvaret för ex. kostnader och omplacering ligger på
den placerande kommunen.

6. Mottagande kommunens ansvar
•

Efter en månads placering tar mottagande kommunen över ansvaret för pågående
insatser innefattande det ekonomiska ansvaret för den enskilde bortsett från ovan
nämnda undantag samt eventuella pågående insatser för barn. Mottagande kommun
gör en egen bedömning av ärendet framåt.

• Den mottagande kommunen kan fungera som en länk vid uppdrag från placerade
kommunen för att komma i kontakt med andra samverkande aktörer runt den
våldsutsatta.
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7. Möjlighet att avbryta placering/samarbetet
•

Mottagande kommun förbehåller sig rätten att ensidigt avbryta placeringen om
kommunen ej anser sig klara att möta upp den enskildes vård- och skyddsbehov.
Uppsägningen skall ske inom en månad från placeringstillfället. Den placerande
kommunen skall återta den enskilde och finna annan lösning.

• Placerande kommun har möjlighet att återta den enskilde om den placerande
kommunen finner annan lösning för den enskildes skyddsbehov.

8. Uppsägning av avtal
•

Båda parter har rätt att avbryta detta samarbetsavtal vilket skriftligen ska meddelas
undertecknad motpart.

•

Sägs detta avtal upp följer en uppsägningstid om 1 månad. Respektive parts redan
placerade klienter stannar kvar i mottagande kommuns regi såvida de inte sägs upp
utifrån annan grund i detta avtal.

• Efter uppsägningstidens utgång upphör parternas åtaganden enligt detta avtal.

Avtalet har upprättats i 2 exemplar, varav parterna tagit ett var.
Datum:_____________________
Arbetsmarknads-och socialförvaltningen, Familjevåldsenheten, Hot och våldsteamet, Karlstads
Kommun
_______________________________________________
Ulla Eklund
Avdelningschef Familjeavdelningen

Datum:____________________
kommun

________________________________________________

