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DELRAPPORT – KVINNOPROJEKTET ÅR 1
Sammanslagning av stadsdelarna Rinkeby och Kista
Den 1 juli slås Rinkeby och Kista socialtjänst ihop. Det innebär att de respektive
grupperna Rinkebymottagningen och Kvinnofridsteamet utökas och blir dubbelt så stora.
Det kommer att innebära att vi hamnar i olika enheter (tidigare har vi ingått i Enheten för
Vuxenstöd). Vi kommer nu att finnas inom Kvinnofridsenheten och Rinkeby-Kista
mottagningen. Projektledarskapet kommer dock även fortsättningsvis vara delat och
därmed oförändrat.
Utifrån förändringen av grupperna kommer särskilda insatser att behöva genomföras som
syftar till att få med den nya personalen i projektet.
Projektgruppen
Projektet inleddes den 1 september 2006 och en projektgrupp bildades med de två
projektledarna samt två socialsekreterare från Rinkebymottagningen och en
socialsekreterare från Rinkeby Kvinnofridsteam. Gruppen träffade initialt Pia Jarnling,
från socialtjänstförvaltningen, och besöket syftade till att ta del av hennes erfarenheter i
arbetet med målgruppen samt få tips på föreläsare och studiebesök.
Aktstudie
En aktstudie genomfördes därefter med genomläsning av 10 akter på
Rinkebymottagningen och 10 akter på Kvinnofridsteamet. Akterna gicks igenom för att se
hur våld respektive missbruk har dokumenterats. Samma genomläsning av akter avses
sedan att upprepas vid projektet slut för att mäta om våld respektive missbruk
uppmärksammas på ett annat sätt.
Litteraturstudier
Projektgruppen har beställt och tagit del av relevant litteratur som medlemmar i
projektgruppen har läst och delgett varandra på Rinkebymottagningen och Rinkeby
Kvinnofridsteam. Detta avses fortsätta under två år och eventuellt kommer vi att anordna
läsecirklar kring viss litteratur.
ASI-utredning och kartläggning av våld
Socialsekreterarna på respektive grupp (Kvinnofridsteamet och Rinkebymottagningen)
har börjat genomföra utredningar tillsammans där det förekommer våld och missbruk. Om
en kvinna uppger att hon blivit utsatt för våld i nära relation sker dubbelhandläggning
under utredningstiden. Dubbelhandläggning innebär att en socialsekreterare från
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Rinkebymottagningen och en socialsekreterare från Kvinnofridsteamet tillsammans träffar
kvinnan. På Rinkebymottagningen görs alltid en ASI intervju. Intervjun är bristfällig när
det gäller frågor om våld. Föreligger utsatthet för våld gör Kvinnofridsteamet en
karläggning av våldet enligt den utarbetade manual som finns på teamet. Därefter skrivs
utredning gemensamt och i bedömningen vägs både det faktum att kvinnan utsatts/utsätts
för våld och att hon har/har haft ett missbruk vägs in vid bedömningen av insatsen.
Uppföljning av aktuella ärenden inom projektet
Arbetet med dubbelhandläggning följs regelbundet upp av projektarbetsgruppen för att
uppmärksamma vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.
Utbildningsinsatser, studiebesök och metoddagar
Projektarbetsgruppen har planerat utbildningsinsatser och metoddagar. I mitten av mars
genomfördes en föreläsning av Goldina Smirthwaite som skrivit boken ”Mäns våld mot
missbrukande kvinnor – ett kvinnofridsbrott bland andra”(Rapport av MOB,
Mobilisering mot narkotika) för samtliga socialsekreterare på Kvinnofridsteamet och
Rinkebymottagningen. Föreläsningen fokuserade på det som framkommit i rapporten.
Alla socialsekreterare har också fått ta del av rapporten.
I maj genomfördes en tre dagars utbildning av Lena Stenberg som driver
behandlingshemmet Rosen som vänder sig till missbrukande och misshandlade kvinnor.
Utbildningen fokuserar på hur man kan arbeta med målgruppen i behandling.
Studiebesök kommer att inplaneras och bl.a. kommer projektarbetsgruppen att besöka
Hvilan och Klaragården. Detta var inplanerat att ske redan under våren men har, bl.a.
p.g.a. hopslagningen, inte varit möjligt att genomföra.
I början av juni genomfördes en metoddag för socialsekreterarna på
Rinkebymottagningen och Rinkeby Kvinnofridsteam för att följa upp den kunskap som
delgetts på utbildningar och genom den litteratur som var och en har fått ta del av. Syftet
med metoddagen är att fortsätta utvecklingen av öppenvården för målgruppen.
Insatser
Hitintills har vi kommit fram till att utveckla och genomföra följande insatser under
hösten och våren 2007/2008.
Motivations/inspirationsgrupp
För kvinnor som är ambivalenta till att påbörja ett förändringsarbete kan en
motivations/inspirationsgrupp vara aktuell. En motivationsgrupp har genomförts under
våren där en socialsekreterare från Rinkebymottagningen och en socialsekreterare från
Kvinnofridsteamet har lett gruppen. Detta kommer att återupprepas till hösten. Tanken är
sedan att ett återfallspreventionsprogram (se nedan) ska följa som ett erbjudande för
kvinnor som vill fortsätta.
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Grupprogram
Gruppverksamhet för kvinnor som ska inrymma både återfallsprevention och arbete som
har med konsekvenserna av våldet att göra. Ett förslag har varit att kalla grupperna
”FRIDA - grupper” (fri från droger, kvinnofrid). Det ska vara återfallspreventionspass två
gånger i veckan och Kvinnofridspass en gång i veckan. Återfallspreventionen är
manualbaserad. Inom blocket som handlar om Kvinnofrid kan följande teman tänkas bli
aktuella att arbeta med: Makt och kontrollcirkeln, Handlingsutrymmet, Sex och
samlevnad, Mina rättigheter, Att sätta gränser. Till programmet föreslås även externa
föreläsare kunna bjudas in, NA, AA, Kvinnokulan, Nobba brass och nubbe.
Individuellt program
Rinkebymottagningen kan vid behov ge återfallsprevention individuellt. Samma program
som ”Frida” bör således också kunna översättas och ges individuellt. Vissa övningar kan
inte göras om det inte sker i grupp och vi kan behöva utveckla andra övningar i de
individuella programmen.
Placeringar
I de fall en utredning leder fram till en placering på behandlingshem är det viktigt att både
Kvinnofridsteamet och Rinkebymottagningen tillsammans väljer ett behandlingshem som
kan svara upp mot kvinnans behov av insatser. Behandlingsuppdraget skrivs sedan
tillsammans för att säkerställa att behandlingshemmet motsvarar de insatser som kvinna
har behov av både när det gäller missbruket och våldet. I akuta placeringar kan det också
behövas att uppdrag formuleras efterhand. ”Frida-grupper” bör även kunna erbjudas
kvinnor som varit placerade på behandlingshem och återvänt hem för att fortsätta i
öppenvård.
Utvärdering
Inför införandet av insatser till målgruppen behöver utvärderingsinstrument byggas in för
att säkerställa att insatsen/insatserna ger resultat.
Arbetet med männen
I arbetet med att utveckla insatser för kvinnorna kommer man osökt in på arbetet med
dem som utövar våldet. Även i dessa fall har vissa rutiner skapats och arbetsmetoder
utvecklats. Män som utövar våld är inte den primära målgruppen i projektet men arbetet
pågår nu parallellt med arbetet för att bättre stödja våldsutsatta missbrukande kvinnor.
Följande är på gång:
Att fråga män om våld
Då de flesta kvinnor som har ett missbruk blivit utsatta för våld och många av de män
som har ett missbruk utövar våld mot kvinnor är det viktigt att bli bättre på att fånga upp
denna problematik inom Rinkebymottagningen. Hur ska vi bli bättre på att fråga män om
hur de lever; om de har relationer, om det förekommit våld o.s.v. ASI kan behöva
kompletteras även när det gäller männen, det finns få frågor om att utöva våld. Ett förslag
är att den som arbetar med män inom Kvinnofridsteamet ska vara under utredningen av
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mannen för att komplettera med frågor om våldet i de fall då det finns misstankar/vetskap
om detta.
Remiss- inkommande information
Om det framkommer vid en remiss alt. via polisanmälan eller annan inkommande
information att en man utövar våld mot en kvinna ska följande tågordning gälla:
Innan en kontakt tas med mannen gällande informationen sker alltid en konsultation
mellan Kvinnofridsteamet och Rinkebymottagningen. Därefter ska ett tjänstemannamöte
äga rum i de fall där kvinnan har en socialsekreterare. Säkerhetstänkandet ska vara i fokus
och individuell hänsyn ska tas i respektive beslut.
Säkerhetstänkande
I arbetet med män som utövar våld är det viktigt att ha ett säkerhetstänkande. Kvinnans
(som är brottsoffer) situation bör stå i fokus. Alla handläggare behöver ha detta tänkande i
fokus.
Insatser för män
Om vi börjar fråga män mer systematisk om de har problem med aggressivitet och
kontroll av kvinnor måste vi också kunna erbjuda något. Planering kring insatser har
påbörjats inom enheterna.
Partnerkontakt
I de fall där vi inom socialtjänsten vet att en man utövar/har utövat våld och där vi arbetar
med denna problematik ska vi ta som rutin att ta en partnerkontakt med kvinnan. Rutiner
kan behöva förtydligas i dessa ärenden.

Spånga den 3 juli 2007
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