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RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING
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SDN 2007-09-20

KVINNOFRIDSENHETEN

Handläggare: Lina Blombergsson
Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 02 010

Tidiga insatser för missbrukande kvinnor som
utsätts för våld
Ansökan till länsstyrelsen om projektmedel

Förslag till beslut
1.

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om
totalt 185 000 kr i projektmedel för år två till projektet Tidiga insatser för
missbrukande kvinnor som utsätts för våld

2.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sakir Demirel
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Ärendet gäller en ansökan till Länsstyrelsen om fortsatta medel till ett pågående
projekt. Projektet riktar sig till missbrukande kvinnor som utsätts för våld av närstående män. Dåvarande Rinkeby Kvinnofridsteam och Rinkebymottagningen ansökte om och beviljades projektmedel för en period av två år. Projektet startade
den 1 september 2006. I och med sammanslagningen av Kista och Rinkeby stadsdelsnämnder till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd vill länsstyrelsen att den nya
nämnden ska ta ställning till ansökan för år två. I bilagda delrapport som redan
skickats in till länsstyrelsen framgår hur arbetet bedrivits hittills. För att uppnå
målen med projektet behöver förvaltningen ansöka om medel för ytterligare ett år.
Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar godkänna ansökan till
Länsstyrelsen i Stockholms län om 185 000 kr i projektmedel för år två av kvinnoprojektet.

Bilagor: 1. Protokollsutdrag Rinkeby stadsdelsnämnd 2006-03-23
2. Projektbeskrivning och finansieringsplan för år 1 och år 2
3. Delrapport för år 1 som redovisats till Länsstyrelsen
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Kvinnofridsenheten och Rinkeby- Kista mottagningen.

Bakgrund
Erfarenheter sedan starten år 2003 visar att Rinkeby kvinnofridsteam har svårt att
nå gruppen missbrukande kvinnor som utsatts för våld. Rinkebymottagningen har
samtidigt uppgett att många av de kvinnliga klienterna med beroendeproblematik
har utsatts för eller utsätts för våld i nära relation och att det är svårt att motivera
dem till att ta emot hjälp.
Med anledning av de beskrivna svårigheterna tillsatte enheten för vuxenstöd (där
Rinkebymottagningen och Rinkeby kvinnofridsteam ingick) en arbetsgrupp bestående av två socialsekreterare från respektive grupp för att se över behoven av utveckling. Arbetsgruppens analys av behoven låg till grund för en första ansökan
till länsstyrelsen om projektmedel för en period av två år. Ansökan beviljades.
Projektet startade den 1 september 2006 och har således nu pågått under ett års tid.
Utbildning inom området har genomförts. Nya utredningsmetoder för målgruppen
har utvecklats och genomförts. Se bilaga 3!
I och med sammanslagningen av Kista och Rinkeby stadsdelsnämnder till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd önskar länsstyrelsen att den nya nämnden ska ta ställning
till ansökan för år två.

Projektet år 2
Syftet med projektet är att dels utveckla metoder för att upptäcka och fånga upp
målgruppen, dels utveckla fler förebyggande insatser och insatser i öppenvård som
är bättre anpassade till de berörda kvinnornas behov än de insatser som finns att
tillgå idag.
För att uppnå målen med projektet behöver förvaltningen ansöka om medel för
ytterligare ett år. Även i den nya förvaltningen ska Kvinnofridsenheten och Rinkeby-Kista mottagningen gemensamt delta i projektet och en projektledare från respektive grupp kommer att fortsätta att leda arbetet enligt den tidigare uppgjorda
projektplanen.
För att implementera de arbetsmetoder som utvecklats hittills i projektet kommer
seminarier att genomföras under år 2 för de medarbetare som tillkommit i och med
sammanslagningen av de båda stadsdelsförvaltningarna.
Som framgår av delrapporten i bilaga 3 kommer arbetet under år två i övrigt att
inriktas på:
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• fortsatt kunskapsinhämtning och kunskapsöverföring genom litteraturstudier, studiebesök, metodutvecklingsdagar m.m.
• utveckling av insatser för kvinnor i form av motivations/inspirationsgrupper, grupprogram med manualbaserat program för återfallsprevention, utveckling av individuella program med återfallsprevention
• utveckling och uppföljning av behandlingsuppdrag för kvinnor som behöver placeras
• utvärdering av insatser
• utveckling av arbetet med män som missbrukar och som använder våld
mot närstående kvinnor
• implementering av säkerhetstänkande i handläggningen

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen
i Stockholms län om 185 000 kr i projektmedel för år två av kvinnoprojektet.

_________________________

