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Ansökan om medel från Brottsofferfonden för brottsofferinriktat projekt.
Projektbeskrivning
Från den 1 oktober 2008 är socionom Ann-Christine Falk anställd som projektledare för
att starta Barncentrum nordost i Stockholms län. Täby, Danderyd, Vallentuna och Österåkers kommuner och Vaxholms stad har gemensamt beslutat att finansiera ett års förprojektering i syfte är att samverka vid misstanke om brott mot barn i åldern 0 – 18 år.
Huvudman är socialnämnden i Täby. Arbetet syftar även till att förbättra samverkan
mellan socialtjänst, polis, BUP och barnhälsovården m.fl. i utredningar gällande misstanke om barn som utsatts för brott. Utredningarna ska anpassas till barnen och att handläggningstiderna förkortas inom respektive myndighet.
När arbetet startade skapades en projektorganisation. Den består av en styrgrupp och en
referensgrupp. I grupperna finns socialtjänsten från de fem samverkande kommunerna
representerade, polis och åklagare samt BUP. Styrgruppen sammanträffar var fjärde till
femte vecka. Styrgruppen har utarbetat och förankrar det gemensamma arbetet i ett
samverkansavtal mellan myndigheterna. Referensgruppen består av handläggare från
socialtjänsten, barnutredare på polisen och åklagare samt representanter från BUP. Referensgruppen möts tre gånger under våren för att samtala om gemensamma dilemman
och ta upp frågor som rör samverkansarbetet mellan myndigheterna.
HSN, Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms län, kommer under mars 2009 behandla hur de ska representeras i de olika Barnahus/Barncentrum som finns och etableras i Stockholms län.
Sedan mars månad 2009 finns en provisorisk lokal som möblerats med saker som samlats ihop från andra verksamheter. Polisen har ingen möjlighet att utrusta dessa lokaler
med den teknik som krävs för förhör och medhörning, eftersom att det är ekonomiskt
oförsvarbart att installera den, för att kort senare flytta till en permanent lokal. Den provisoriska lokalen kan användas för samrådsmöten. Vid samråd möts socialtjänst, polis
och åklagare för att göra en gemensam planering för de olika utredningar som görs i
samband med misstanke om brott. Den provisoriska lokalen kan också användas samtala med barnen på en neutral plats under utredningsarbetet. Polisstationen ligger cirka

100 meter från Barncentrum nordosts provisoriska lokaler i Täby centrum. De permanenta lokalerna kommer att finnas i samma byggnad som den provisoriska.
Under de fem månader som projektledaren varit anställd har Norrorts åklagarkammare i
Stockholm visat ett växande intresse av att delta i gemensamma samråd. Barnutredarna
och polismyndigheten i Roslagen/ Täby uttrycker sig mycket positiva till den spirande
samverkan och tycker att den är en förutsättning för att tillvarata barnens intressen. Det
vore fint att kunna erbjuda brottsoffren en välkomnande och inbjudande miljö med kunniga medarbetare som tillägnar sig alltmer specialiserat kunnande och erfarenheter för
att stärka och stödja barnen. Den specialiserade kunskapen kommer att spridas inom och
mellan de samverkande myndigheterna.
I de fall pengar beviljas från Brottofferfonden innebär det att de samverkande myndigheterna får en god möjlighet till:
• medfinansiering av projektledarens lön
• att gemensamma utbildningsdagar för medarbetare som ska samverka kan genomföras i syfte att bättre utgå från brottsoffrens perspektiv
• att ta fram informationsmaterial om Barncentrum nordost
Budget
Det pågående försöksprojektet finansieras av de fem nordost kommunerna och fördelas
enligt befolkningsmängd i de aktuella åldrarna och antalet anmälda brott . Budgeten innehåller kostnader för projektledare, datorer uppkopplingar, kontorsmaterial, telekommunikation, resor, utbildning och handledning för projektledaren samt kostnader för arbetsledning, totalt 700 000 kronor.
Ansökan om 300 000 kronor från Brottsofferfonden
1. Del av lön för projektledare/ samordnare – 170 000 kronor
Den del av förprojekteringen som ägt rum under det första halvåret innebär att de
olika myndigheterna påbörjat sin samverkan och att det finns förslag på att samråd
ska äga rum som inledning på varje barnärende, brottsoffrens perspektiv kan då
bättre tas till vara.
2. Utbildningsdagar – 80 000 kronor
Två till tre utbildningstillfällen kan anordnas med följande angelägna teman:
”Anmälningsplikt och sekretesslagstiftning – ökad kunskap om samverkan tack
vare dessa lagar.”
”Dissociation – vad är det, hur kan barn reagera och hur kan alla samverkande parter förstå vad barns reaktioner och beteende får för konsekvenser i en brottsutredning.”
Kostnaden täcker föreläsararvoden, resor samt förtäring för de medverkande och
sextiotal medarbetare från de olika myndigheterna vid varje tillfälle.

3. Informationsmaterial – 50 000 kronor

Hjälp att ta fram en inbjudande och informativ broschyr till brottsoffer att distribueras inom myndigheterna och kommunerna.
Redovisning och uppföljning
Om medel beviljas till Barncentrum nordosts verksamhet föreslås redovisningen göras
på följande sätt:
1. Projektledare kommer att redovisa arbetet med start av barncentrum i ett PM
som delges styrgrupp, socialnämnder, Chefssamråd och brottsoffermyndigheten.
2. Projektledaren kan utarbeta frågor som besvaras i samband med utbildningsdagarna och sammanställa vad dagen betytt i kunskapsinhämtande för de professionella. Deltagarna kan även uttrycka vad de saknar för att ta reda på utbildningsbehovet för dem i fortsättningen.
3. Broschyren blir resultatet och hur den delats ut kan presenteras.
4. Pengarna redovisas på sedvanligt accepterat sätt.
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