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Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för projekt
"Tidiga insatser" -för att utveckla rutiner för samverkan med sjukvården
samt vidareutveckla samarbetet med polisen avseende barn som far illa och
kvinnor som utsätts för misshandel.
(3 bilagor)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos länsstyrelsen i Stockholms län
ansöka om utvecklingsmedel med 260 000 kr för finansiering av projektet
“Tidiga insatser” för år 2 t.o.m. september 2008.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen

Dag Helin
Rita Kahn

Sammanfattning
Socialjouren, som ansvarar för handläggning av akuta sociala ärenden i hela
staden under icke kontorstid, planerar att fortsätta projektet ”Tidiga insatser”
ytterligare ett år i syfte att fördjupa och strukturera socialjourens samverkan
med sjukvård och polis på icke-kontorstid. Syftet är att barn som befaras fara
illa och misshandlade kvinnor omedelbart får de insatser som tillgodoser deras behov av skydd och omvårdnad.
Projektet planeras fortsätta under ytterligare ett år till och med september
2008 och utvärderas sex månader efter projektets avslutande. En preliminär
ansökan om utvecklingsmedel med 260 tkr har ingivits till länsstyrelsen i
Stockholms län i avvaktan nämndens beslut.
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Målgrupp
Barn som far illa och misshandlade kvinnor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.
Bakgrund
Länsstyrelsen har under de senaste åren förmedlat utvecklingsmedel till tre
områden: behandlingsinsatser, tidiga insatser och förebyggande insatser.
Utvecklingsmedlen är avsedda för barn till missbrukare och barn i familjer
där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer samt för missbrukande
kvinnor som utsätts för våld och ska i första hand användas för att stödja ny
eller befintlig verksamhet.
Socialtjänstförvaltningen har beviljat projektmedel för projektet t om september 2007.
Ansökan om fortsatt bidrag ska vara länsstyrelsen i Stockholms län tillhanda
senast 2007-05-02. En preliminär ansökan har inlämnats.
Förslag till projekt
Innehållet i projektet beskrivs närmare i projektansökan, se bilaga 1.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att ansökan godkänns. Det är viktigt att hitta bra samarbetsmetoder mellan sjukvård, polis och stadsdelsförvaltningar så att barn
som befaras fara illa och misshandlade kvinnor snabbt får rätt insatser som
tillgodoser deras behov av skydd och omvårdnad.
Bilagor:
1. Projektansökan
2. Ansökningsblankett
3. Projektbudget/blankett
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