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Nämnden godkänner slutredovisningen av projektår ett för Relationsvåldscentrum (RVC) vid Västerorts polismästardistrikt i Stockholms län.
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Sammanfattning
Projektet är en samverkansmodell inom Västerorts polismästardistrikt som
syftar till att förbättra arbetet med vuxna personer som varit utsatta för relationsbrott. Rapporten beskriver RVC:s arbete under det första projektåret.
Resultaten är hittills goda. Medel för projektår två är beviljade från Länsst yrelsen i Stockholms län.
Bilaga
Slutredovisning av Relationsvåldscentrum vid Västerorts polismästardistrikt
i Stockholms län - projektår ett – 1 mars 2007 – 29 februari 2008.
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Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld
Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde i januari 2007 att godkänna
Socialtjänstförvaltningens i Stockholms stad projektansökan ”Västerorts
samverkansprojekt mot relationsvåld” till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Samtidigt beslöt stadsdelsnämnden bidra med 100 tkr till samverkansprojektet för perioden 2007-02-01 – 2008-01-31. Länsstyrelsen beslöt bidra med
1,5 mnkr till det första projektårets verksamhet. Även andra samve rkande
stadsdelsnämnder och kommuner samt polismästardistriktet har beviljat stöd
till projektet.
Projektet avser att testa en kanadensisk samverkansmodell inom Västerorts
polismästardistrikt där socialsekreterare placeras tillsammans med polis och
åklagare i syfte att förbättra arbetet med vuxna personer, som varit utsatta
för relationsvåldsbrott. Socialsekreterarna ska erbjuda stöd till målgruppen .
Berörda individer ska stöttas igenom hela brottmålsprocessen och guidas
vidare till rätt instanser i samhället.
Resultaten av arbetet under första året är mycket goda. Efterfrågan på
RVC:s tjänster är stor. Lagföringen av våld mot kvinnor över 15 år har ökat
från 27 procent under 2007 till 39 procent i februari 2008. Det visar sig vidare att RVC fångar upp en stor grupp kvinnor som inte har haft kontakt
med socialtjänsten före polisanmälan. Bifogade rapport beskriver hur arbetet bedrivits under första projektåret och vilka resultat som up pnåtts. Två
forskare vid Ersta Sköndal Högskola kommer senast den 31 juli 2008 att
presentera en utvärdering av RVC:s första projektår.
Samarbetspartners i projektet är Socialtjänstnämnden inom Stockholms stad,
stadsdelsnämnderna för Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Bromma, HässelbyVällingby samt Solna stad, Sundbybergs stad, Ekerö kommun och Västerorts polismästardistrikt. Även Stockholms läns landsting, Kriminalvården
och Västerorts åklagarkammare står bakom projektet.
Projektet beräknas pågå till december 2009. Socialtjänstförvaltningen inom
Stockholms stad lämnade in ansökan för projektår två till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har beviljat fortsatta medel till projektet.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner slutredovisning av
projektår ett för Relationsvåldscentrum (RVC) vid Västerorts polismästard istrikt i Stockholms län.
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