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Handläggare: Charlotte Skawonius
Telefon: 08 508 25 603

Till
Socialnämnden

Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län
om utvecklingsmedel för att stärka stödet
till våldsutsatta barn
(2 bilagor)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner som medsökande Spånga-Tensta stadsdelsnämnds ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län
med 1 530 tkr för medverkan i utveckling av insatser för barn som utsätts
för våld i sina familjer.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Gillis Hammar
Förvaltningschef
Fredrik Jurdell
Avdelningschef

Sammanfattning
Barn i familjer där kvinnan utsätts för våld blir ofta själva utsatta för våld. Den
hjälp barnen i huvudsak kan få idag är krisbearbetning efter det att våldet anses ha
upphört. Många barn lever dock i familjer där det finns risk för fortsatt våld. Det
behövs en sammanhållen insats för dessa familjer som syftar till att stoppa våld
mot barn, stärka föräldrarnas omsorgsförmåga och hjälpa barnen att bearbeta sina
upplevelser. Syftet med Spånga-Tensta stadsdelsnämnds ansökan är att i samarbete
med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd och socialnämnden utveckla ett så-

Elsa Brändströms gata 66, 129 52 Hägersten
Fax 08 508 25 458
www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (3)

dant metodiskt arbetssätt med utgångspunkt i befintliga metoder, såsom föräldrastödsprogrammet förstärkt Komet.
Bakgrund
Handläggare i stadsdelarna som möter familjer där det förekommer våld mot barnen, och där familjen fortfarande lever under samma tak, efterlyser metoder och
ett förhållningssätt för att arbeta både med föräldrarna och med barnet. De metoder som finns idag är anpassade för familjer där våldet upphört och/eller barnen
omhändertagits, eller förövaren har lämnat familjen. Forskning på Kometprogrammet för föräldrar till barn 3-11 år visar att så kallade hårda uppfostringsmetoder, som till exempel knuffa och daska, minskar med upptill 40 procent i de familjer som genomgått en Komet föräldrautbildning.
Ärendet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har ansökt om utvecklingsmedel 2011 för att stärka
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Socialförvaltningen
föreslår att socialnämnden är medsökande, då stadsdelen önskar samarbete i metodfrågor kring projektet. Förvaltningens uppgift blir att bistå med metodutvecklingen. Även Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd är medsökande.
Stadsdelarnas erfarenheter och synpunkter kommer att tas tillvara för att vidareutveckla föräldrautbildningsinsatsen förstärkt Komet som är utformad för gruppformat. Den ska anpassas för individuellt arbete med familj och med fokus på att förhindra fortsatt våld mot barnen och stärka föräldrarnas omsorgsförmåga. Det är
framför allt tänkt att föräldrarna ska motiveras att ta emot stöd för att minska risken för fortsatt våld och lära sig strategier för att få en bättre relation med barnen
parallellt med säkerhetsplanering vid risksituationer.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid sektionen för Komet, MST, PS och ABC inom avdelningen
för stadsövergripande frågor.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Det finns ett behov av att utveckla metoder för att arbeta med barn som utsätts för
våld och omsorgsbrister. Föräldraprogrammet förstärkt Komet för föräldrar som är
extra belastade används redan och kan som förvaltningen ser det utvecklas ytterligare för att användas individuellt och i familjer där våld förekommer. Metodutvecklare från sektionen för Komet, MST, PS och ABC, som har utvecklat förstärkt
Komet, kommer att, om ansökan beviljas, hålla i metodutvecklingen i projektet.
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Bilagor
1. Ansökan om utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld
2. Spånga-Tensta tjänsteutlåtande angående ansökan till Länsstyrelsen
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