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Barncentrum nordost – permanentning av verksamhet
Kommunerna Täby, Danderyd, Vallentuna och Österåkers och Vaxholms
stad samverkar tillsammans med polisen, BUP och åklagarmyndigheten i ett
projekt Barncentrum nordost. Detta för att på bästa sätt samverka kring hur
man kan bemöta barn i åldern 0 – 18 år som misstänks vara utsatta för våld
eller sexuella övergrepp av närstående.
Syftet med projektet är att:
•
•
•

Förbättra samarbetet mellan socialtjänst, polis, BUP m.fl. i utredningar gällande misstanke om att barn utsatts för brott.
Utredningar gällande misstanke om att barn utsatts för brott ska vara
anpassade till barnen.
Genom samverkan förkorta handläggningstiderna inom respektive
verksamhet.

Till Barncentrum nordost ska barn som misstänks ha blivit utsatta för våld
eller sexuella övergrepp komma. Här ska socialtjänst, polis, åklagare och
barnhälsovård samverka i en barnanpassad miljö och ska ge barnet stöd,
skydd och behandling på ett och samma ställe.
Kommunerna har fattat beslut om att projektet ska pågå under ett år. Projektet startade den 1 oktober 2008 och pågår fram till 30 september 2009.
I ett separat PM daterat 2009-05-14 redovisas erfarenheter från den tid projektet pågått samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Enligt projektbeskrivningen ska frågan om fortsatt verksamhet efter projekttiden aktualiseras hos styrgruppen senast fyra månader innan projekttidens
utgång. Beslut om en fortsättning fattas av ansvarig nämnd i respektive
kommun.
Socialcheferna i de deltagande kommunerna har beslutat föreslå att verksamheten, under förutsättning att de berörda kommunerna så beslutar, ska
permanentas från den 1 oktober 2009.
U:\SON\2009\Juni 3\Tjut barncentrum SoN 090617.doc

TÄBY KOMMUN

2009-05-14

I promemorian redovisas förlag på hur kostnaden mellan kommunerna ska
fördelas. Denna fördelning skiljer sig från den i projektet där även antalet
brott var en fördelningsparameter. Skälet till att endast beakta antalet barn
och ungdomar i respektive kommun och inte antalet anmälda brott är att
brotten kan skifta mellan kommunerna olika år och att antalet invånare i berörda åldrar ger en mer rättvis fördelning över tid.
Verksamheten kommer att finansieras inom socialnämndens budgetram.
Kommunernas kostnad kan komma att reduceras i de fall de bidrag som
verksamheten sökt beviljas. Även möjligheter att söka framtida bidrag
kommer att bevakas.
Förslag till beslut
1.

Socialnämnden beslutar, under förutsättning att de andra deltagande
kommunerna så beslutar, att verksamheten ”Barncentrum nordost” ska
vara en permanent verksamhet från den 1 oktober 2009.

2.

Kostnaden mellan kommunerna ska fördelas procentuellt utifrån antalet
invånare mellan 0 – 18 år i respektive kommun.

3.

Täby kommun är huvudman för verksamheten.

4.

Mellan kommunerna ska ett samverkansavtal upprättas.
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