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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan om utvecklingsmedel för projektet Ba rnets Rum - andra projektåret.
Ref dnr Länsstyrelsen 704-07-99248

Förslag till beslut
Nmnden beslutar att
1. godkänna förvaltningens förslag till ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel, totalt 473 tkr, för Barnets Rum andra
projektåret 2008-11-01 – 2009-10-31.
2. överlämna ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sakir Demirel
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Ärendet gäller ansökan om utvecklingsmedel andra projektåret till Barnets
Rum. Barnets Rum är ett projekt som erbjuder individuellt krisstöd till barn
som upplevt/bevittnat våld mellan närstående vuxna. En beskrivning av pr ojektet finns i bifogade ansökan. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden
beslutar att godkänna ansökan om totalt 473 tkr för andra projektåret.
Bilaga
Ansökan om utvecklingsmedel för projektet Barnets Rum andra projektåret.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (2)

Bakgrund
Dåvarande Rinkeby stadsdelsnämnd beviljades medel av Länsstyrelsen i
Stockholms län det första projektåret för ”krisbehandling och utvärdering av
krisbehandling för barn som upplevt våld mellan närstående vuxna”.
Projektets mål är följande.
Alla barn som upplevt/bevittnat våld mellan närstående vuxna och
som inte längre lever i en kaotisk och våldsam miljö, ska erbjudas i ndividuellt krisstöd som en tidig insats utifrån sina egna behov och fö rutsättningar.
Barn som av behandlaren bedöms ha behov av längre behandlingsinsats ska kunna få det antingen inom socialtjänstens egen verksamhet
och/eller av annan huvudman.
Projektet ska bidra till ett underlag för socialtjänsten om tidigt stöd i
form av krissamtal lämpar sig för barn i målgruppen.
Projektet ska belysa huruvida det finns behov av/underlag till gruppverksamhet för målgruppen.
Förvaltningen ansökte första året om 663 tkr men beviljades endast 260 tkr.
Detta innebar en omstrukturering av projektet och att en ”pilotstudie” istället inleddes i januari 2007. Sammanslagningen av de två stadsdelsförvaltningarna Rinkeby och Kista den 1 juli 2007 innebar att projektorganisationen ändrades och att projektet behövde förankras på nytt. I samråd med
länsstyrelsen flyttades därför startdatum fram till den 1 november 2007.
I bifogade projektansökan för det andra projektåret beskrivs projektorganisationen och hur det arbete som hittills bedrivits överensstämmer med up pställda mål.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Län sstyrelsen i Stockholms län om totalt 473 tkr i utvecklingsmedel till ”Barnets
Rum” för andra projektåret till och med 31 oktober 2009.
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