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Förslag till beslut
1. Nämnden överlämnar ansökan till länsstyrelsen
2. Omedelbar justering
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Sammanfattning
Ärendet avser en ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om medel för en
projektledare tillika utbildare och handledare. Syftet med projektet är att införa ett
strukturerat, manualbaserat kognitivt behandlingsprogram för fäder som aktualiseras inom socialtjänsten med anledning av att de använder våld i nära relationer.
Behandlingsprogrammet heter Caring Dads. Efter projekttidens slut kommer programmet att tillämpas inom ordinarie verksamhet.

Bilagor

1. Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.
2. Beskrivning av programmet Caring Dads.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (2)

Förvaltningens kvinnofrids - och barnfridsarbete
För 2009 har stadsdelsnämnden antagit ett övergripande mål för arbetet med kvinno- och barnfrid: ” Barn och ungdomar i familjer där det förekommer våld ska
särskilt uppmärksammas”. Flera enheter inom social omsorg har åtaganden som
syftar till att uppnå målet.
Förvaltningen kommer per år i kontakt med ca 55 pappor som brukar våld i nära
relation. Utifrån forskning under senare år kring de negativa effekterna för barn att
växa upp i en familj där det förekommer våld, behöver socialtjänsten förbättra sitt
arbete med att få stopp på våldet i barnfamiljer.
Kvinnor som utsätts för hot eller våld får stödinsatser enskilt eller i grupp och barn
erbjuds kris- och stödsamtal inom projektet Barnets Rum, som vänder sig till målgruppen barn som upplevt våld. Fäder som utövat våld mot närstående kvinna
och/eller barn och som aktualiseras med anledning av en barnavårdsutredning får
erbjudande om fem samtal som fokuserar på det våld som mannen utövar/utövat.
Samtalen syftar till att öka mannens medvetenhet om sitt beteende och dess konsekvenser och ska bidra till att öka mannens motivation till att ta emot hjälp för sitt
våldsamma beteende.
Det finns ett stort behov i förvaltningen av att vidareutveckla arbetet med männen
och kunna erbjuda evidensbaserad behandling där uppföljning av resultatet av
behandlingen ingår som en del.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden hos länsstyrelsen ansöker om medel för
en projektledare tillika utbildare och handledare för att under två år implementera
det strukturerade och manualbaserade programmet Caring Dads. Se bilaga 2!
Medarbetarna kommer efter genomgången utbildning och handledning att kunna
leda pappagrupper i enlighet med programmet inom ramen för befintlig verksamhet.
Ansökan om projektmedel till programmet Caring Dads skulle vara länsstyrelsen
tillhanda senast den 10 juni 2009. Förvaltningen skickade in detta utlåtande som
en preliminär ansökan och kompletterar senare med nämndens beslut i ärendet.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar ansökan till Länsstyrelsen
i Stockholms län.
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