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Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsbidrag till Centrum
för gruppstöd för barn som riskerar att fara illa
(1 bilaga/or)

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar inge ansökan till Länsstyrelsen
om utvecklingsbidrag till ett projekt för att utreda lämplig form för ett
Centrum för gruppstöd till barn som riskerar att fara illa.

Dag Helin
Vera Josefsson

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom socialtjänstförvaltningens stab.
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Bakgrund
Socialtjänstnämnden har inom ramen för Stockholms stads kompetensfond
drivit projektet Barnstöd i Stockholm sedan mars 2005. Syftet har varit att
utifrån ett barnperspektiv öka kunskapen kring barn till missbrukare, barn till
föräldrar med psykiska funktionshinder och barn som lever med våld i nära
relationer. Inriktningen har framför allt varit att erbjuda olika
utbildningsinsatser till personal inom förskola/skola samt socialtjänstens
enheter som både riktar sig till vuxna med ovanstående problematik och till
personal inom barn- och ungdomsenheter. Detta projekt avslutas sista augusti.
Få stadsdelsförvaltningar erbjuder eller planerar att starta
gruppstödsverksamhet för dessa barn och unga. Många stadsdelsförvaltningar
har ett för litet barnunderlag på den egna stadsdelen för att få ihop egna barnoch tonårsgrupper. Vidare har stadsdelsförvaltningarna svårigheter med att
upprätthålla kompetens och kontinuitet i verksamheterna. Med anledning härav
behövs en organisation för samordning av de behov som finns vid de 18
stadsdelsförvaltningarna.
Förvaltningens förslag
Det rådande projektet har förmedlat kunskap om barnkonventionen och
behovet av att uppmärksamma de här barnens situation till verksamheter som i
sitt dagliga arbete inte utreder och hjälper barn som far illa. Kunskap är en
förutsättning för att upptäcka barn till missbrukare, barn till föräldrar med
psykiska funktionshinder och barn som lever med våld i nära relationer. Trots
vetskapen inom socialtjänstens barn- och ungdomsavdelningar att
gruppstödverksamhet är en bra stödform, har en genomförd enkät visat att det
saknas tillräckligt utbud av eller genomförd gruppstödsverksamhet på de olika
stadsdelarna.
Socialtjänstförvaltningen vill därför, i projektform, pröva huruvida en särskild
organisation behövs för att tillgodose behoven och hur den i så fall skulle vara
uppbyggd. Detta ska givetvis undersökas i nära samverkan med
stadsdelsförvaltningarna.
Erfarenheterna från centralt anordnad utbildning för föräldrar i staden som
önskar adoptera är mycket goda och en liknande modell kunde vara tänkbar.
Socialtjänstförvaltningen föreslår att socialtjänstnämnden beslutar ansöka om
710 000 kronor ( 284 000 kronor avser år 2006) hos Länsstyrelsen av sådana
utvecklingsmedel som är avsedda för att arbeta fram ett bättre stöd för barn till
missbrukare, psykiskt sjuka och barn som upplever våld i nära relationer.
Resterande kostnader för projektet, som föreslås pågå under tiden 1 september
2006 till och med juni 2007, uppgår till 715 000 kronor (varav 286 000 under
år 2006) får finansieras av staden.

