Ansökan
Utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter 2007-2008
Regeringens övergripande mål för satsningen

•
•
•

Våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp skall få det oavsett i vilken kommun de
bor.
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld skall
förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete skall bli mer målinriktat,
strukturerat och samordnat.
Kvinnojours- och eller brottsofferjoursverksamheten på lokal nivå skall stärkas och vid
behov skall nya ideella frivilligorganisationer som arbetar med att stödja våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnar våld etableras.

Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret





Innan du börjar fylla i ansökan, spara ner enkäten i din dator, namnge med
kommunens namn och ev. annan identifikation.
Fyll i ansökningsfomuläret (klicka fram med tabtangenten, musen eller
piltangenterna. Undvik semikolon och enter i texten.)
Spara det ifyllda ansökningsformuläret i din dator.
E-posta formuläret som bifogad fil till Länsstyrelsen.

Sökande kommun/kommundel/stadsdel

Förvaltning/nämnd

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Adress

Postnummer

Ort

Box 7049

164 07

Kista

Kontaktperson

Kontaktpersonens funktion

Lina Blombergsson

Enhetschef

Telefon

E-postadress

08-508 02 021

lina.blombergsson@rinkeby.stockholm.se

Mobil

Fax

076-120 21 10

08-508 02 058

Plusgiro

Bankgiro

555 72-2

Ansökan
Ansöker härmed om 829.000 kronor för nedan beskriven verksamhet.

Övergripande mål/Vision
(Ange om det finns ett övergripande mål för kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor? Hur är
det formulerat? D.v.s. vad vill kommunen uppnå på några års sikt för målgrupperna våldsutsatta
kvinnor och deras barn. På vilken nivå är detta mål antaget, KF, nämnd, tjänsteman?)

KF: Kvinnofrid ska råda både i hemmen och på gatorna. Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnd: Arbetet för kvinnofrid ska vidareutvecklas med utgångspunkt från
den värdegrund och de arbetssätt som projektet Järva kvinnofrid har utformat
(verksamhetsplan 2007).
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Nuläge – Problembeskrivning
(Om det har gjorts en probleminventering, hur har den gått till och beskriv vilka resultaten är?
Beskriv vilket/vilka problem ni ser i kommunen när det gäller våldsutsatta kvinnor. Vilka behov kan
ni inte möta idag? Vilka av dessa problem/behov tänker ni rikta in verksamheter mot med stöd av
utvecklingsmedlen? Beskriv varför ni har valt detta område.)

Kvinnofridsteamen i Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby har under 2007 påbörjat
ett samarbete/erfarenhetsutbyte i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Båda
stadsdelarna har enheter som arbetar riktat till denna målgrupp - i Rinkeby-Kista
sedan 2003 (Rinkeby) och i Hässelby-Vällingby sedan våren 2007. Arbetet i RinkebyKista har inriktats på metodutveckling inom flera områden t.ex. när det gäller
riskbedömningar, bedömningar av kvinnans behov, bättre stöd till barnen, utveckling
av stödet till kvinnorna både individuellt och i gruppverksamhet.
Arbetet behöver dock vidareutvecklas när det gäller stödet efter den akuta krisen och
efter en placering i skyddat boende. De kvinnor som inte kan återvända till tidigare
boende/egen lägenhet blir ofta kvar alltför länge i skyddade boenden i avvaktan
förturslägenhet eller lägenhet i första eller andrahand. Att bo i skyddat boende när
hotbilden inte längre är akut medför en mängd problem för både kvinnan och barnen.
Det är en psykisk påfrestning att bo i en miljö där det hela tiden kommer nya kvinnor
som är i akut kris efter ett hastigt uppbrott. För barnen innebär det att de ofta pga av
hotbilden fråntas möjligheten att gå i skola och förskola. Många kvinnor är också i
behov av mycket stöd under och efter en separation från den man som utövat våldet.
Det behövs därför möjlighet till mellanboenden - efter en tid i skyddat boende och i
avvaktan permanent lösning av boendesituationen. Genom att erbjuda ett
mellanboende i kvinnans och barnens närmiljö i kombination med stödinsatser
normaliseras kvinnans och barnens liv successivt. Barnen kan återgå till skola och
förskola samt återuppta fritidsaktiviteter. Socialtjänsten svarar på så sätt bättre upp
mot de behov många kvinnor med barn bedöms ha i denna situation. Det är inte
ovanligt att kvinnorna levt så länge under hot och våld att deras självkänsla,
självförtroende och förmåga att klara av vardagliga situationer har skadats allvarligt.
Under tiden i mellanboende behöver kvinnan därför stöd i att bygga upp en ny
tillvaro. Specifika problem där kvinnan kan behöva extra stöd kan vara bristfällliga
kunskaper i svenska, i hur samhället fungerar/rättigheter och skyldigheter, låg
självkänsla, rädsla att bo själv, bristande kunskaper i ekonomi mfl områden. Hon kan
också behöva stöd i att lägga upp en realistisk planering för permanent boende,
ekonomi och arbete/studier. För att kunna ge detta stöd behöver nuvarande resurser
kompletteras med ytterligare en socialsekreterare.

Mål för verksamheten
(Beskriv konkret vilka mål (effekter) ni vill uppnå med just denna verksamhet. Gärna i punktform.
Beskriv målen på ett sätt så att man vet när man har nått dem.)

- att mellanboendet bidrar till att normalisera livet för kvinnan och barnen
- att kvinnan och barnen efter tiden i mellanboende har fått en höjd självkänsla och
kunskaper på områden relevanta för att leva ett självständigt liv, t.ex. i sociala frågor,
familjerätt, arbetsmarknad/stsudier, hushållekonomi mm.
- att kvinnan och barnen efter tiden i mellanboendet har ett annant godtagbart boende och
att det i övrigt finns en planering för försörjning, arbete eller studier, barnens skolgång,
umgänge etc.
Som effekter av ovanstående mål så frigörs också platser i de skyddade boendena snabbare
och kostnaderna för socialtjänsten minskar.
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Vem ska genomföra verksamheten – Samarbetspartners?
(Ange vilken eller vilka kommun(er), kvinnojour(er) etc. som ska genomföra verksamheten. Om
partnern är en eller flera kommuner ska beslutsprotokoll bifogas från socialnämnd e.dyl. i varje
kommun.)

Verksamheten ska bedrivas som ett samarbete mellan Rinkeby-Kista och HässelbyVällingby stadsdelsförvaltningar. Vardera stadsdel ansvarar dock för sina egna
mellanboenden/för de mellanboenden där den egna förvaltningen har tecknat kontrakt med
hyresvärden. Samarbetet består i att kvinnor vars ärende handläggs i den egna stadsdelen
ändå kan bo i ett mellanboende som den andra stadsdelen ansvarar för om det bedöms
lämpligt ur säkerhetssynpunkt. Samarbete, metodutveckling och utbyte av erfarenheter
mellan kvinnofridsteamen i respektive stadsdel kommer också att finnas. T.ex. så kan man
tänka sig att utbyta tjänster mellan socialsekreterarna om kvinnor av trygghetsskäl använder
sig av den andra stadsdelens mellanboende, men också att anordna gemensamma
seminarier, studiebesök mm. I akuta lägen kan handläggare i den stadsdel där lägenheten
ligger ha tillsyn även om kvinnan som bor där kommer från den andra stadsdelen.
I Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer det administrativa ansvaret för
mellanboendena att ligga på den funktion som idag ansvarar för tränings- och
försökslägenheter.Verksamheten för kvinnofridsarbetet och för tränings- och försöksboende
ingår i samma enhet med gemensam ledning.
Det praktiska stödet ska utformas inom ramen för det reguljära kvinnofridsarbetet och det
är handläggande socialsekreterare som ska utföra arbetsuppgifterna oavsett om det utgörs
av individuellt stöd eller stöd i grupp. Kvinnofridsverksamheten arbetar metodmässigt så
redan idag och menar att det är ett framgångsrikt koncept. Det innebär att kvinnan hinner
bygga upp ett förtroende för sin handläggare och att tiden fram till ett sjävständigt liv
därmed kan förkortas.

Om samarbetspartnern är en ideell frivilligorganisation ange:
– vilket år organisationen startades?
– hur många medlemmar organisationen har?

Beskriv vad ni tänker göra för att uppnå de ovan specificerade målen
(Vilka verksamheter/aktiviteter ska genomföras och hur ska det göras?)

Successivt kommer samordnaren för tränings- och försökslägenheter att genom hyresvärdar
anskaffa lämpliga lägenheter och basutrusta dessa. Förvaltningen har beräknat budgeten på
5 lägenheter.Anskaffningen av lägenheter anpassas till behoven. Precis som för tränings-
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och försökslägenheterna, så skriver förvaltningen kontrakt med hyresvärden och kvinnan
skriver andrahandskontrakt med stadsdelsförvaltningen. Kvinnor som är självförsörjande
betalar själva sitt mellanboende. I hyran ingår möbler och el. De kvinnor som uppbär
försörjningsstöd ansöker om bistånd till hyran. Målet är att det ska finnas lägenheter som
lämpar sig för olika stora hushåll. Syftet är att välja det alternativ som passar den enskilda
kvinnan/familjen bäst. I första hand ska mellanboenden erbjudas kvinnor som bott i
kvinnojour en tid, men där skyddsbehovet inte längre finns eller där bedömningen är att
hotbilden har tonat ned betydligt och att det inte längre föreligger någon risk för att flytta ut
kvinnan och eventuella barn. I undantagsfall kan en hotad/våldsutsatt kvinna erbjudas
mellanboende direkt utan att ha bott i kvinnojour förutsatt att det inte finns en aktuell
hotbild mot kvinnan.
Fas 1: Kunskapsinhämtning. Denna fas innebär intern kunskapsöverföring: d v s att ta vara
på den kunskap som redan finns inom enheten när det gäller placeringar i skyddat boende,
vad som brukar uppstå i och med utflyttning och vilka behov kvinnor generellt har i den
situationen. Detta kan ske i seminarieform. I fas 1 behövs också extern
kunskapsinhämtning: d v s att ta del av eventuell forskning, bjuda in praktiker, göra
studiebesök på mellanboenden för att ta del av erfarenheter och utvecklingsbehov.
Fas 2: Utveckling av insatsen. Rutiner och riktlinjer behöver skapas, säkerhetsaspekter
behöver vägas in. Framförallt ska innehåll i stödinsatser utformas under denna fas.
Stödinsatser ska kunna erbjudas både individuellt och i grupp och i samarbete med andra
enheter inom förvaltningen - t.ex. försörjningsenheten, arbetsmarknad, familjerätt,
resursenheten (för andra öppenvårdsinsatser) m.fl. men också med externa resurser. Det kan
handla om myndigheter men också om frivilliga organisationer, föreningar etc.(?) För att ta
reda på behoven hos dessa kvinnor generellt kan det bli aktuellt att hålla fokusgrupper
(utvärderingsmetod i gruppform, likt gruppintervju. För vidare information se: Obert,
Christina och Forsell, Monica. "Fokusgrupp, ett enkelt sätt att möta kvalitet.") med kvinnor
som bott på skyddat boende en längre tid. Syftet skulle vara att ta reda på hur de upplever
sin situation och hur deras behov av både stöd och boende förändras över tid.
Fas 3: Genomförande fasen kommer att löpa parallellt med fas 2. Det är handläggande
socialsekreterare vid kvinnofridsteamet som har huvudansvaret för genomförandet i samråd
med kvinnan. Alla socialsekreterare vid teamet ska enskilt och tillsammans använda sig av
de stödjande insatser som utvecklas.

Målgrupper
Våldsutsatta kvinnor
Våldsutsatta tjejer
Barn som bevittnat våld
Våldsutsatta kvinnor med funktionshinder
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta äldre kvinnor
Män som utövar våld
Övriga, beskriv målgruppen
Frivilligarbetare och personal vid ideella kvinno- och brottsofferjourverksamheter
Personal i kommunal socialtjänst
Annan offentliganställd personal
Om verksamheten riktas till någon av de tre sista målgrupperna, personal eller frivilligarbetare, ska
också en målgrupp bland de nio första anges (de egentliga målgrupperna). (Exempel: Den
planerade verksamheten avser utbildning till socialsekreterare i kommunen om hur man bättre
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möter behoven hos barn som bevittnar våld. Då ska både Personal i kommunal socialtjänst och
Barn som bevittnat våld markeras.)

Tidplan
När ska verksamheten starta (Format ååmmdd)?

2008-01-011

När ska verksamheten avslutas? (Om verksamheten avser ett
fortlöpande arbete lämna denna ruta tom.) (Format ååmmdd)

2009-12-31

Verksamheten avser
Ny verksamhet
Stöd till befintlig verksamhet
Utveckling av befintlig verksamhet

Typ av verksamhet
(Ett eller flera alternativ kan anges.)
Kommunal
drift
Ny kvinnojoursverksamhet
I kommun eller del av kommun där det f.n. inte finns någon
organiserad verksamhet eller där det finns behov av
ytterligare/kompletterande verksamhet
Nytt jourboende
I kommun eller del av kommun där det f.n. inte finns jourboende för
våldsutsatta kvinnor eller där det finns behov av
ytterligare/kompletterande jourboende
Stöd till befintlig kvinnojoursverksamhet
Ekonomiskt stöd till befintlig kvinnojoursverksamhet/jourboende som
drivs av ideell organisation eller kommun.
Utveckling av befintlig kvinnojoursverksamhet
Utveckling av metoder, utbyggnad, renovering, utvidgning till nya
målgrupper, utökning av mottagningsverksamhet etc.
Utbildning av personal eller frivilligarbetare
Information
Ideella organisationer eller kommunen informerar om sin verksamhet
till allmänheten eller till målgrupper
Förebyggande verksamhet
Riktade verksamheter till målgrupper för att sprida kunskap om våld i
nära relationer, t.ex. till skolor, mm.
Gruppverksamhet
Särskilda verksamheter för målgrupper; våldsutsatta kvinnor, tjejer
eller barn som bevittnar våld…
Annat, ange vad…mellanboende med stödinsatser

Kommunens stöd till kvinnojoursverksamheter
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Ideell drift

Ange hur mycket kommunen stöttar ideella kvinnojoursverksamheter. Räkna inte med statliga
utvecklingsmedel som kommunen förmedlar till ideella kvinnojoursverksamheter. Här ska inte heller
kommunens kostnader för bistånd till individer räknas med.
2006 (utfall)
kronor
2007 (budget)

kronor

2008 (budget)

kronor

Hur ska verksamheten/projektet utvärderas?
Fokusgrupper kommer att användas på olika sätt under verksamhetstiden för att utvärdera
insatserna och formerna för mellanboendet. (Någon jämförande studie före och efter
verksamheten kan inte genomföras, eftersom vi idag inte har öppenvårdsinsatser av
beskrivet slag som riktar sig direkt till målgruppen.)

Övrig information till länsstyrelsen
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Budget
Kostnader
Specificera
Personal, inkl sociala avgifter mm.1

Kostnader för verksamhet2

En tjänst som
socialsekreterare inkl. sociala
avgifter
hyreskompensation,
utrustning lgh, slitage mm
samt utbildning, handledning,
konferenser

2007

2008

497 000

497 000

252 000

127 500

Lokaler

kontorsrum

50 000

50 000

Administration3

möbler, utrustn, dator, tele

30 000

5 000

0

30 000

829 000

709 500

Utvärdering
Övrigt, beskriv vad.
Summa kostnader

Eventuell annan finansiering4
Specificera

2007

2008

Annan finansiering
Ansökan (summa kostnader – eventuell annan finansiering)

829 000

709 500

Bilagor
Beslutsprotokoll från socialnämnd etc.
Samarbetsavtal
Styrelseprotokoll från ideell frivilligorganisation
Annat, ange vad

Underskrift

Ort, datum

Namnteckning

1

Avser bruttokostnader för anställd personal inkl sociala avgifter, ej konsultarvoden etc.
Alla typer av kostnader, fysiska investeringar, arvoden till konsulter etc., driftskostnader etc.
3
Telefonabbonemang, inköp av kontorsutrustning, datorer, mobiler etc.
4
Med annan finansiering avses eventuell egen insats från kommun, bidrag från andra organisationer, statliga
myndigheter, EU etc.
2
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