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Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel, totalt 664 056 kr för Barnets Rum tredje projektåret 2009-11-01 – 2010-31.
2. Ansökan överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län

Verner Stadthagen
t.f. stadsdelsdirektör
Sammanfattning

Sakir Demirel
verksamhetsområdeschef

Förvaltningen ansöker om utvecklingsmedel tredje projektåret till Barnets Rum.
Barnets Rum erbjuder individuellt krisstöd till barn som upplevt/bevittnat våld
mellan närstående vuxna. Efter en pilotstudie med 7 barn det första halvåret 2007,
har 59 barn remitterats till Barnets rum. Av dessa har 41 barn fått behandling under hittillsvarande projektperiod. Förvaltningen ansöker om medel för ett tredje
projektår för att få ett bredare underlag för utvärdering av projektet, så att alla projektmedarbetare ska hinna ta emot fler barn under projekttiden för att få en bra
grund att stå på i arbetet efter projektet och för att undersöka förutsättningarna för
att utvidga målgruppen till barn vars föräldrar har en missbruksproblematik. Totalt
ansöker förvaltningen om 664 056 kr. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden
godkänner projektansökan.
Bilagor
1. Ansökan om utvecklingsmedel för projektet Barnets Rum tredje projektåret
2. Projektbudget
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Länsstyrelsens utvecklingsmedel
För år 2009 har regeringen avsatt 260 miljoner kronor för genomförande av de
nationella handlingsplanerna för alkohol- och narkotika. En del av medlen fördelas
via länsstyrelserna till förebyggande och tidiga insatser. De grupper som kommunerna kan ansöka om medel till är bland andra barn i våldsutsatta familjer och barn
till föräldrar med missbruksproblem. Förvaltningen bedömer att det är viktigt att
vidareutveckla redan påbörjad verksamhet på området och ansöker därför om att
fortsätta med projektet Barnets Rum ytterligare ett år och att under det året undersöka förutsättningarna för att utvidga målgruppen till barn som har förälder som
missbrukar.
Projektet Barnets Rum
Projektet Barnets Rum (BR) har pågått sedan 2007 och startade i dåvarande Rinkeby stadsdelsförvaltning. Efter en första pilotstudie med 7 barn har hittills 59
barn remitterats från barn- och ungdomsenheterna till BR, varav 41 har fått behandling. Övriga barn/vårdnadshavare har senare antingen tackat nej eller av andra
anledningar inte kommit till avtalade möten. Organisationsförändringarna i samband med sammanslagningen av förvaltningarna innebar att projektet tappade fart,
varför remissflödet inte kom igång på ett bra sätt förrän sommaren 2008.
De erfarenheter projektmedarbetarna har gjort hittills tyder på att insatsen fyller ett
behov och att barn och vårdnadshavare är positiva till den.
Projektets mål
Projektets mål är desamma som vid tidigare projektansökningar med ett tillägg för
det tredje året att undersöka förutsättningarna att utvidga målgruppen till barn som
har förälder som missbrukar:
-

-

-

Alla barn som upplevt/bevittnat våld mellan närstående vuxna och som
inte längre lever i en kaotisk och våldsam miljö, ska erbjudas individuellt
krisstöd som en tidig insats utifrån sina egna behov och förutsättningar
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 lämpas sig för barn i målgruppen
Projektet ska också belysa huruvida det finns behov av/underlag till gruppverksamhet för målgruppen
Projektledningen ska tillsammans med andra enheter för barn, ungdom och
vuxna kartlägga behoven av stöd till barn som har föräldrar med miss-

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 3 (3)

bruksproblematik, genomföra en pilotstudie med den nya målgruppen samt
belysa etiska frågeställningar i samband med denna.
I bifogade projektansökan beskrivs projektet och den planerade fortsatta inriktningen för projektår tre.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelnämnden godkänner ansökan till länsstyrelsen
om utvecklingsmedel till Barnets Rum för tredje projektåret till och med 2010-1031.
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