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Till
Socialtjänstnämnden

Barncentrum i Stockholm - plan för utveckling.
(1 bilaga)

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden godkänner planen för utveckling av Barncentrum i
Stockholm.

Dag Helin

Vera Josefsson

Bakgrund
I budget 2005 uppdrogs åt socialtjänstförvaltningen att presentera förslag till
utformning av kriscentrum för barn. Kommunstyrelsen har dessutom uppdragit
åt socialtjänstnämnden att återkomma med förslag rörande kunskapscentrum
inom socialtjänsten med inriktning på barn som far illa. Socialtjänstnämnden
godkände 2005-03-15 förvaltningens förslag att genomföra en förstudie och
ansöka om medel från kompetensfonden för denna. Kompetensfonden
beviljade ansökan.
Justitiedepartementet föreslog i departementspromemorian 2004:56 (Barnen i
brottets skugga) bl a att regeringen skulle ge berörda myndigheter i uppdrag att
medverka till en eller flera försöksverksamheter med samverkan mellan polis,
åklagare, socialtjänst m fl under samma tak när det gäller barn som utsatts för
allvarliga brott. Kommunstyrelsen i Stockholm tillstyrkte detta förslag 200504-06 och hänvisade därvid till planerad verksamhet med gemensam
utredningsbas i kombination med kunskapscentrum.
Stadsdelsförvaltningarna i innerstaden har tillsammans med polis- och
åklagarmyndigheterna samt enheter inom landstinget drivit ett
familjevåldsprojekt under åren 2004 och 2005. Projektet har finansierats
genom kompetensfonden. Det avslutas 31 december 2005. I projektet har
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samarbetsrutinerna utvecklats. Erfarenheterna från projektet har stor betydelse
för den fortsatta utvecklingen av Barncentrum.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid staben för utredning och projekt. Förstudien har letts
av en styrgrupp med företrädare för berörda myndigheter (se bilaga). En
projektgrupp med representanter för stadsdelsförvaltningarna samt övriga
berörda myndigheter har medverkat i utarbetandet av nu redovisad plan.
Stadens juridiska avdelning har medverkat i avsnitt som berör aktuella
sekretessregler.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen överlämnar nu det plandokument som arbetats fram i samråd
med stadsdelsförvaltningarna och de övriga myndigheter som är ansvariga för
att en verksamhet kommer till stånd och utvecklas vidare vid Barncentrum.
Som framgår av dokumentet anser förvaltningen att åtminstone det första
halvåret 2006 ska betraktas som en utvecklingsperiod. Efter den bör det finnas
tillräckligt underlag för beslut om eventuellt ett eller flera ytterligare centra.
Socialtjänstnämndens initiativ att starta ett barncentrum har rönt stort intresse
hos samtliga berörda myndigheter, som alla visar stort intresse att aktivt
medverka i verksamheten. Såväl samråds- som förhörsverksamhet har kommit
igång. De som deltagit i detta initialskede ser redan stora fördelar med
samverkan under samma tak.
Barncentrum ska organisatoriskt tillhöra socialtjänstnämnden. Från 1 januari är
tre anställningar klara medan rekrytering snarast efter nämndens beslut ska ske
av ytterligare två medarbetare.
Barncentrum är enligt förvaltningens mening ett bra exempel på samverkan
som har barnets bästa i fokus.
Stadsdelsförvaltningarna uttrycker tillfredsställelse med att få hjälp med den
tidskrävande samordning som behövs och ofta är av brådskande karaktär när
anmälan om övergrepp mot barn kommer in. Förvaltningarna ställer sig också
mycket positiva till att de får tillgång till ett kunskapscentrum som kan bidra
till gemensam kunskapsutveckling. Polismästardistrikten har i uppgift att
informera stadsdelsförvaltningarna om inkomna polisanmälningar. Med tanke
på stadens storlek har polisen svårt att nå rätt handläggare med den
skyndsamhet som krävs. Tillgång till socialsekreterare för biträde med denna
uppgift kommer att vara till stor hjälp både för polis och åklagare och
socialtjänst. Ytterst kommer denna service de utsatta barnen till del genom
snabbare och mer samordnad handläggning.

