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ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL I SYFTE ATT STÄRKA
KVINNOJOURSVERKSAMHETEN OCH UTVECKLA STÖDET TILL
VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN SOM BEVITTNAT VÅLD
Ansökan avser medel som ska fördelas under 2009
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.

Ifylls av länsstyrelsen
Länsstyrelsens diarienummer

Datum då ansökan kom länsstyrelsen tillhanda

Avser ansökan fortsättning på ett projekt som beviljats utvecklingsmedel 2007 och 2008?
Ja, ange diarienumret:
Nej

SÖKANDE OCH SÖKT BELOPP
Projektets namn:

Caring Dads
Sökande kommun/kommundel/stadsdel

Förvaltning/nämnd

Stockholm

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Adress

Postnummer

Ort

Box 7049

164 07

Kista

Kontaktperson

Kontaktpersonens funktion

Lina Blombergsson

enhetschef

Telefon

E-postadress

08-508 02 010

lina.blombergsson@rinkebykista.stockholm.se

Mobil

Fax

076-120 20 10

08-508 02 058

Plusgiro

Bankgiro

914 015-3

Sökt belopp: 1 130 000 (År 1: 970 000 + År 2: 160 000)
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kronor
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BAKGRUND
Kommunens mål för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld
Ange om kommunen har övergripande mål för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld? D.v.s. vad vill kommunen uppnå på några års sikt för målgrupperna. Om kommunen
har antagit ett (eller flera) övergripande mål – hur är det formulerat? Vem har fattat beslut om att
anta målet/målen? (t.ex. kommunfullmäktige, socialnämnden, kommunal tjänsteman)

Nämndmål för 2009: Barn och ungdomar i familjer där det förekommer våld ska särskilt
uppmärksammas.
Enheter inom social omsorg som har åtaganden för att uppfylla nämndmålet:
1) Utredningsgrupperna inom ungdomsenheten ska erbjuda stöd och hjälp till kvinnor/män och barn
som är utsatta för våld eller hot om våld.
2) Barnenheten skall i samtliga ärenden där barn bevittnat våld och barnet är 3 år fyllda erbjuda
insats i form av krisbehandling/Barnets Rum.
3) Kvinnofridsteamet åtar sig att tillsammans med IMS (institutet för metoder i socialt arbete)
utpröva och utvärdera en strukturerad utredningsmetod för våldsutsatta kvinnor i syfte att kunna ge
adekvata insatser till målgruppen.
4) Kvinnofridsteamet åtar sig genom samarbete med IMS (institutet för metoder i socialt arbete) att
utvärdera de insatser som ges på Kvinnofridsteamet i syfte att utveckla evidensbaserade metoder.
5) Kvinnofridsteamet åtar sig att vidareutveckla samverkan med utredningsenheterna på barn- och
ungdom i ärenden där barnets mamma utsatts för våld.
6) Familjerätten åtar sig att i upplysningar och utredningar i vårdnads-boende- och umgängesfrågor
särskilt uppmärksamma barn i familjer där det förekommer våld genom att redovisa
riskanalys/riskbedömning i yttrandet till domstolen.
7) Barnets Rum. Stöd direkt för barn och ungdomar som upplevt våld.

Nuläge – Problembeskrivning
Har kommunen gjort en problembeskrivning av situationen för och behoven hos våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld i kommunen? Om kommunen gjort en problembeskrivning –
hur har ni gjort den?

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer i kontakt med ca 55 pappor om året som brukar våld i
nära relation. (Hittills under 2009 har 42 pappor deltagit i utredande samtal - det har alltså ökat.)
Utifrån den forskning som kommit under senare år om de negativa effekterna för barn att växa upp i
en familj där det förekommer våld, behöver socialtjänsten förbättra sitt arbete med att få stopp på
våldet i barnfamiljer. Förvaltningen vill därför införa ett evidensbaserat program - Caring Dads som vänder sig till pappor som brukar våld i nära relation.
För att uppfylla nämndmålet ska förvaltningen erbjuda stöd till kvinnor som utsatts för våld, till
barn som upplevt/bevittnat våld samt till män som utövar våld. Kvinnofridsteamet erbjuder kvinnor
stödinsatser enskilt eller i grupp och resursenheten erbjuder barn kris- och stödsamtal inom
projektet Barnets rum, som vänder sig till målgruppen barn som upplevt våld.
Inom ramen för barnavårdsutredningen får män som utövat våld erbjudande om fem samtal som
fokuserar på det våld som mannen utövar/utövat. Samtalen syftar till att öka mannens medvetenhet
om sitt beteende, titta på konsekvenserna av våldet för barnen, kvinnan och honom själv samt se
över vilka alternativ som finns. Samtalen syftar också till att öka mannens motivation till att ta emot
hjälp för sitt våldsamma beteende. (Samtalen är inte i sig tillräckliga för att förmå papporna att
ändra sitt våldsamma beteende.)
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Trots att mäns våld mot kvinnor är en av de vanligaste orsakerna till att ärenden aktualiseras på
barn- och ungdomsenheterna finns i Sverige få evidensbaserade metoder för att arbeta med de fäder
som utövar våld.
Förvaltningen ansöker därför om medel för att under en tvåårsperiod utbilda och handleda
medarbetare i Caring Dads, som är ett strukturerat, manualbaserat kognitivt påverkansprogram som
är specialutformat för pappor som utövar våld mot barnet och/eller barnets mamma. Genom
införandet av programmet Caring Dads vill förvaltningen ta ytterligare ett steg i sitt kvinnofridsoch barnfridsarbete. Se vidare beskrivning av Caring Dads, bilaga 2.
Förvaltningen har goda möjligheter att implementera programmet, då arbetet med barnen,
mammorna och papporna redan har en grundstruktur som i sin tur underlättar rekryteringen av
pappor. Minst ca 50 pappor/året bör komma i fråga för programmet även om det finns pappor där
programmet inte är lämpligt (t.ex. vid psykisk sjukdom) och pappor som av olika skäl inte vill delta.
Enskilda samtal ska kunna erbjudas dem som är i behov av tolk.
I programmet krävs ett nära samarbete mellan kursledarna och socialtjänstens utredningsenheter för
barn och unga där fokus alltid måste vara att skydda barn och ungdomar från våld. Ytterligare ett
villkor är att barn och mammor erbjuds stöd och hjälp oavsett om pappan väljer att delta i
programmet eller inte. Det är även viktigt att säkerheten stärks kring barnet under tiden pappan
medverkar i programmet. Därför ska en "mammakontakt" godkännas av pappan (se bilaga
1).Kontakten med mamman bör, i enlighet med programmet, skötas av annan personal än dem som
arbetar med papporna. Mammakontakten kan i förvaltningen hanteras inom ramen för
kvinnofridsteamets uppdrag och resursenheten kan erbjuda barnen stöd inom det pågående projektet
Barnets Rum.
Vilken kunskap har kommunen om antalet våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i
kommunen?

Antalet kvinnor i stadsdelsområdet som under 2008 gjort polisanmälan som rör kvinnofridsbrott var
235 st. Antalet nya kvinnor som kommer i kontakt med kvinnofridsteamet i Rinkeby-Kista sdf är ca
150 kvinnor per år. CA 70% av kvinnorna har minderåriga barn. Ca 60 barn har fått krissamtal
genom Barnets rum från början av 2008. (Av dessa remitterades 27 barn under januari-mars 2009.)
Antalet pappor som haft utredningssamtal med fokus på våldet var 55 under 2008 och under
perioden januari - maj 2009 har 42 pappor deltagit i sådana samtal.
Vilket stöd och skydd kan kommunen och frivilligorganisationer erbjuda våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld?

Var god se under: "Nuläge - problemeskrivning"

Vilka problem/utvecklingsområden finns i kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld? Finns det behov som kommunen inte kan tillgodose? Vilka områden ser ni som
mest angelägna att utveckla?

Mest angeläget är att kunna erbjuda de våldsutövande männen en behandling som leder till att de
upphör med att använda våld. I övrigt kan förvaltningen erbjuda insatser till både våldsutsatta
kvinnor och deras barn. Caring Dads är dessutom ett program som kan användas för att män som
använder våld i barnuppfostrande syfte ska kunna ändra sitt beteende. Det skulle på sikt innebära att
förvaltningen har ett redskap som kan användas i ytterligare familjer även om det inte förekommer
våld mellan de vuxna. Programmet kan också användas individuellt, vilket kommer att bidra till en
metodutveckling som ytterligare ökar användbarheten i behandlingsarbete för barnfamiljer.
Familjerätten genomför många utredningar om vårdnad, boende och umgänge där det förekommit
våld mellan föräldrarna eller mellan föräldrar/barn och som kräver att utredaren gör en
riskbedöming med fokus på barnet. Det finns idag inget att erbjuda de pappor som vill ändra sitt
beteende för att på sikt t.ex. få umgänge med sina barn utan övervakning eller för de pappor som
inte får något umgänge alls.Caring Dads skulle öppna för en sådan möjlighet.
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BESKRIVNING AV PROJEKTET
Mål
Beskriv konkret vilka mål (effekter) ni vill uppnå med projektet - gärna i punktform. Beskriv målen på
ett sätt så att det går att avgöra om målen uppnåtts.

-Alla pappor som använder våld och som aktualiseras hos socialtjänsten i samband med en
barnavårdsutredning ska, inom ramen för utredningen, erbjudas delta i programmet Caring Dads - i
grupp eller när så är lämpligare - enskilt. (Det kan finnas undantag där programmet kan vara
olämplig som metod. Det kan t.ex. gälla pappor med psykiatriska diagnoser )
- Pappor som aktualiseras i samband med utredning om vårdnad, boende, umgänge ska kunna
erbjudas programmet
- Pappor som deltar i programmet ska upphöra med våldet mot närstående kvinna och/eller barn.
Utvärderas med programmets metoder.
- Pappor som deltar i programmet ska öka sin kunskap om barnfokuserat föräldraskap
- Programmet ska bidra till att öka kvaliteten i barnavårdsutredningar och i utredningar om vårdnad,
boende och umgänge

Målgrupper
Vilka målgrupper är projektets insatser riktade till? Om verksamheten riktas till någon av de tre sista
målgrupperna, personal eller frivilligarbetare, ska också en målgrupp bland de nio första anges. (Exempel: Den
planerade verksamheten är utbildning till socialsekreterare i kommunen om våldsutsatta kvinnor ska både
personal i kommunal socialtjänst och våldsutsatta kvinnor markeras.)

Våldsutsatta kvinnor
Våldsutsatta tjejer
Barn som bevittnat våld
Våldsutsatta kvinnor med funktionshinder
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta äldre kvinnor
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Män som utövar våld
Övriga, beskriv målgruppen
Frivilligarbetare och personal vid ideella kvinno- och brottsofferjourverksamheter
Personal i kommunal socialtjänst
Annan offentliganställd personal

Aktiviteter
Beskriv vilka aktiviteter som projektet ska genomföra?

ÅR 1: Utbilda/informera alla medarbetare vid barn- och ungdomsenheterna, familjrätten,
familjeteamet och kvinnofridsteamet - 1 heldag.
Genomföra fördjupningsutbildning för de som ska vara pappakursledare (förarbete inkl
lämplighetsbedömningar, riskbedömningar, efterarbete, dokumentation, övningar, rollspel etc.),
uppföljningsinstrument – 5 heldagar.
Metoddagar kring samarbete - mammakontakt med kvinnofridsteamet och innehållet i den inklusive
samverkan mellan Caring Dads och kvinnofridsteamet – 3 heldagar.

4

5
Metoddagar kring samarbetet med barn och ungdomsenheterna, familjerätten och Caring Dads inkl.
remittering, löpande kontakt/uppföljningar samt utvärdering av insats – 5 halvdagar.
Den första gruppen påbörjas. Projektledaren och ytterligare en från stadsdelen håller i gruppen. Den
som går dubbelt lär sig på så vis programmet. Förslagsvis leder sedan denna person programmet
ytterligare en gång med projektledaren för att sedan leda en egen grupp med en ny kollega.
Projektledaren har regelbunden och löpande handledning med pappakursledarna. Extern
handledning av kognitiv terapeut för att kvalitetssäkra metoden inkl. videofilmningar av sessioner två timmar varannan vecka eller tre timmar en gång/månad.
ÅR 2: Gruppbehandlingsprogrammet sker löpande med en till två grupper per termin samt enskilda
strukturerade behandlingsprogram enligt samma upplägg för dem som inte kan gå i grupp.
Metoden sprids till behandlare inom förvaltningens öppenvård för familjer med barn/ungdom, att
vidareutveckla arbetssätet på individnivå.

Samarbetspartners
Ange vilken eller vilka samarbetsparters som ska samverka i projektet. T.ex. kommuner,
kvinnojourer, polismyndigheter, hälso- och sjukvårdsaktörer. Beskriv också vilken roll olika partners
har i projektet.

Andra stadsdelar med kvinnofridsteam eller motsvarande har hört talas om Rinkeby-Kistas
intentioner och har visat intresse för att delta i ett projekt för att införa Caring Dads som metod.
Förvaltningen har dock inte hunnit diskutera samarbetet vidare med dessa stadsdelar, men kommer
att göra det så snart som möjligt. Det skulle också ge ett ännu bättre underlag för att utvärdera
metoden.

Om samarbetspartnern är en ideell frivilligorganisation ange:
vilket år organisationen startades?
hur många medlemmar organisationen har?
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Tidplan
När ska verksamheten starta (Format ååmmdd)?

2009-12

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

Inriktning
Ny verksamhet
Utveckling av befintlig verksamhet i kommunen och/eller ideella frivilligorganisationer
organisationer
Stöd till ideella frivilligorganisationers ordinarie verksamhet
Övrigt:
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
Samverkan
Internt i kommunen, mellan kommuner eller med andra aktörer.
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: särskild verksamhet för män som använder våld i nära

relation
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Kommunens stöd till frivilligorganisationer som stödjer våldsutsatta kvinnor
Ange hur mycket kommunen stöttar ideella frivilligorganisationer som stödjer våldsutsatta kvinnor
och barn som bevittnat våld. Räkna inte med statliga utvecklingsmedel som kommunen förmedlar
till ideella kvinnojoursverksamheter. Kommunens kostnader för bistånd till individer ska inte räknas
med.
2008 (utfall)
kronor
2009 (budget)

kronor

Hur ska verksamheten/projektet utvärderas?
Caring Dads har såvitt förvaltningen känner till inte utvärderats i Sverige. Förvaltningen kommer
därför innan projektstart att ta kontakt med forskare, som kan göra en utvärdering av projektet som
helhet. (Detta arbete har inte hunnits med inför ansökan). Förvaltningen känner sig relativt säker på
att ett sådant intresse finns både vid forskningscentra och hos enskilda forskare. (Till Caring Dads
finns olika uppföljningar som syftar till att mäta beteendeförändring hos dem som genomgått
programmet. Dessa kommer självfallet att användas inom ramen för projektet.)

Övrig information till länsstyrelsen
Beslutsprotokoll från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd sänds in till länsstyrelsen efter nämndens
sammanträde den 27 augusti 2009.

BERÄKNADE KOSTNADER FÖR PROJEKTET
Specificera

2009

2010

Personal, inkl sociala avgifter mm.1

Utbildare/kursledare/handledare
på heltid första året

Kostnader för verksamhet2

Handledning år 2

Lokaler

-

50 000

-

Administration3

-

50 000

-

Utvärdering

-

250 000

-

Övrigt, beskriv vad.

Inköp material, hyra
konferenslokaler, upptryckning
av material på olika språk,
övriga konferenskostnader mm

50 000

10 000

970 000

160 000

2009

2010

Summa kostnader

570 000
150 000

Eventuell annan finansiering4
Specificera
Annan finansiering

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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8
Ansökt belopp (summa kostnader – eventuell annan finansiering)
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BILAGOR
Beslutsprotokoll från socialnämnd etc.
Samarbetsavtal
Styrelseprotokoll från ideell frivilligorganisation
Annat, ange vad 1)Tjänsteutlåtande som ska föreläggas stadsdelsnämnden
09-08-27 för beslut. Protokollsutdrag översändes länsstyrelsen 09-08-28.
2) Beskrivning av programmet Caring Dads

Underskrift

Ort, datum

Namnteckning
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