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Projektet ”Öppenvård”
Ansökan om tidsbegränsat bidrag år två från stiftelsen Unga
Kvinnors Värn
Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar Unga
Kvinnors Värn ett tidsbegränsat bidrag på 400 000 kronor
för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021 för
projektet ”Öppenvård”.
2. Stiftelsen ska lämna in en delredovisning efter ett halvår
samt en helårsredovisning efter verksamhetsåret.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Viktor Morawski
Avdelningschef

Eva-Lotta Elmér
Enhetschef

Sammanfattning
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) ansöker om 500 000 kronor i
tidsbegränsat bidrag för projekt ”Öppenvård” för perioden
1 januari 2021 till och med 31 december 2021. UKV har beviljats
400 000 kronor för projekt ”Öppenvård” för år 2020. Förvaltningen
bedömer att stiftelsen bedrivit projektet enligt plan under första
halvåret 2020 och att stiftelsen har goda förutsättningar att nå målen
för året.
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Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att UKV lever upp
till kriterierna i riktlinjerna och att stiftelsen bör beviljas ett
tidsbegränsat bidrag för ytterligare ett år. Stiftelsen söker ett högre
bidrag än de beviljades för år 2020. Förvaltningen har än så länge
följt projektet under en begränsad tid och tidsbegränsade bidrag
brukar av den anledningen inte höjas inför år två. Förvaltningen
bedömer därför att bidraget ska beviljas på samma nivå som första
året.

Tjänsteutlåtande
Dnr 8.1.1-704/2020
Sida 2 (6)

Bakgrund
Detta är den andra ansökan från Unga Kvinnors Värn för projekt
”Öppenvård”. UKV beviljades 400 000 kronor i tidsbegränsat
bidrag för år 2020 på organisations- och föreningsutskottets, OFU:s,
sammanträde den 17 december 2019.
Unga Kvinnors Värn beviljas sedan år 2012 verksamhetsbidrag från
OFU för sitt skyddade boende för våldsutsatta unga kvinnor. För år
2020 har stiftelsen beviljats ett verksamhetsbidrag på
700 000 kronor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Förvaltningens
handläggning av bidrag utgår från ”Riktlinjer för bidrag till ideella
föreningar” beslutade av socialnämnden den 16 april 2019.
Ärendet
Stiftelsen Unga Kvinnors Värn, organisationsnummer
802005-9401, ansöker hos OFU om 500 000 kronor i tidsbegränsat
bidrag för projekt ”Öppenvård”. Bidraget avser perioden
1 januari 2021 till och med 31 december 2021.
Sökande förening
Unga Kvinnors Värn har arbetat med utsatta kvinnor sedan år 1914.
UKV:s vision och målsättning är att stärka unga kvinnor till ett
självständigt liv fritt från våld och förtryck.
UKV bedriver verksamhet för unga våldsutsatta kvinnor genom
skyddat boende, skyddade stöd- och träningslägenheter, enskilda
samtal och stöd- och samtalsgrupper. Genom projekt ”Öppenvård”
har UKV under 2020 utökat de öppna stödinsatserna för
målgruppen i form av gruppverksamheter, sociala aktiviteter och
enskilda råd- och stödsamtal.
Aktuell ansökan
Målgrupp
UKV vänder sig till unga kvinnor, 18-30 år, som hamnat i kris, som
lever i utsatthet och som behöver stöd och skydd på olika sätt.
Målgruppen är främst unga kvinnor utsatta för våld och övergrepp
samt unga kvinnor med psykosocial problematik.
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Verksamhet
I projekt ”Öppenvård” ingår följande insatser:
1. Individuellt samtalsstöd hos kuratorer med psykoterapeutisk
vidareutbildning.
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2. Råd och stöd av kurator.
3. Bearbetande stöd- och samtalsgrupper som leds av två
kuratorer.
4. Bokklubb och promenadgrupp ledda av kuratorer.
5. Sociala aktiviteter, så som temakvällar och sammankomster
för social samvaro och nätverk samt julfirande.
Mål
Mål för projekt ”Öppenvård” under år 2021 är att:
- ta emot 50-100 kvinnor i öppenvårdsverksamhet beroende
på möjligheten till finansiering.
- se kvinnor få ökad hälsa till både kropp och själ, ökad
livsglädje och självkänsla samt tro på en framtid och ett
meningsfullt liv.
- ge stöd till sysselsättning och självförsörjning genom arbete,
studier och praktik.
- ge stöd att söka och finna en bostad.
- stärka den enskilda kvinnan att finna skydd och säkerhet i
vardagen.
- bidra till att väcka kvinnans egen kraft och vilja.
- erbjuda utsatta kvinnor nya sammanhang och gemenskap.
Måluppfyllelsen kommer att mätas genom dokumentation, statistik
samt utvärderingar. Unga Kvinnors Värn avser att mäta grad av
sysselsättning, boendesituation, samt psykiskt och fysiskt mående
före och efter deltagandet i de öppna verksamheterna. Stiftelsen
kommer också att dokumentera och analysera de metoder som
används och vad som faktiskt bidrar till att utsatta kvinnor kan leva
ett självständigt liv fritt från våld.
Kompetens
UKV har hög kompetens i personalgruppen när det gäller både
utbildning, de flesta socionomer, och erfarenhet av arbete med
målgruppen unga kvinnor utsatta för våld. Arbetsgruppen får
kontinuerlig handledning av en psykoterapeut. Under den pågående
coronapandemin har UKV valt att inte ta in några volontärer i
verksamheten.
Jämställdhet
UKV tar endast emot kvinnor i verksamheten och samtliga i
personalgruppen är kvinnor. Genom att stärka kvinnor är målet att
de ska kunna leva ett liv utan våld och destruktiva relationer.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Likabehandling
UKV arbetar utifrån en arbetsmiljöpolicy som stiftelsens personal
och styrelse tagit fram gemensamt. Målet i policyn är att verka för
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en god arbetsmiljö och motverka diskriminering och kränkande
särsärbehandling. Skyddsombudet har en aktiv roll på UKV och har
en regelbunden dialog med verksamhetschefen.
Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Intäkter för utförda tjänster
Insamling och gåvor
OFU
Socialstyrelsen statsbidrag
Stiftelsen Drottning Sophia
Gålöstiftelsen
Wilhelm Govenii
Övriga bidrag och fonder
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Konsulter
Resor
Lokaler
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader
Summa kostnader

Belopp
50 000
100 000
500 000
300 000
100 000
250 000
200 000
500 000
2 000 000

1 729 000
90 000
1000
70 000
60 000
50 000
2 000 000

Redovisning första halvåret
Under det första halvåret 2020 har UKV genomfört följande
insatser inom projekt ”Öppenvård”:
- 8 kvinnor har en gång i veckan fått individuellt samtalsstöd
hos kurator.
- 30-50 kvinnor per månad har fått råd- och stödsamtal.
- UKV har under perioden genomfört två bearbetande stödoch samtalsgrupper med 9 respektive 10 deltagare och 7
respektive 11 träffar.
- Bokklubb med tre deltagare och tre träffar.
- Två temakvällar har genomförts med 6-9 deltagare.
- En grupp för promenader och annan social samvaro har
träffats regelbundet en gång per vecka sedan mitten av april
med 2-4 deltagare per gång.
UKV har under perioden nått ut till 35 unika individer i enskilda
samtal och råd- och stödsamtal. 20-25 unika individer har under
perioden deltagit i stöd- och samtalsgrupper och bokklubben.
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Med anledning av coronapandemin har UKV lagt om planeringen
av projekt ”Öppenvård”. För att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer har stiftelsen valt att ha samtal, möten och
träffar till stor del digitalt eller utomhus. Antalet aktiviteter och
deltagare har också blivit färre än beräknat.
UKV har under projektets första halvår låtit de deltagande
kvinnorna fylla i självskattningsskalor för sitt mående före och efter
varje grupptillfälle samt vid varje terapitillfälle. UKV ser i
utvärderingarna att kvinnorna ger mycket höga poäng till
gruppledarna och deras betydelse för deras mående.
Stiftelsen bedömer att de än så länge gått för kort tid för att kunna
se stora förändringar för deltagarna i projektet. Målgruppen har
generellt stora tillitsproblem till följd av våldet de blivit utsatta för.
UKV bedömer att kontinuiteten och ett längre perspektiv är av stor
betydelse för att kunna uppnå målen för projektet.
Förvaltningens bedömning
Socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
innehåller krav som ansökan och föreningen ska uppfylla. För de
ansökningar som uppfyller kraven ska förvaltningen göra en
sammanvägd bedömning av hur verksamheten uppfyller de fyra
kriterier som riktlinjerna omfattar.
Förvaltningen har i tjänsteutlåtandet för bidrag för år ett gjort
bedömningen att UKV uppfyller de fyra kriterierna i riktlinjerna
(dnr 8.1.1-601/2019, sammanträde 17 december 2019).
Förvaltningen bedömer att stiftelsen bedrivit verksamheten enligt
plan under första halvåret 2020 och att stiftelsen har goda
förutsättningar att nå målen för året. Förvaltningen anser att UKV
gjort behövliga anpassningar av projektet utifrån coronapandemin
samtidigt som de olika stödformerna kunnat erbjudas till kvinnorna.
UKV ansöker om ett högre bidragsbelopp än de beviljats för
projektets första år. Förvaltningen har än så länge följt projektet
under en begränsad tid och tidsbegränsade bidrag brukar av den
anledningen inte höjas inför år två. Förvaltningen bedömer därför
att bidraget ska beviljas på samma nivå som första året.
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Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att Unga Kvinnors
Värns projekt ”Öppenvård” lever upp till kriterierna i riktlinjerna
och att stiftelsen bör beviljas ett tidsbegränsat bidrag för ytterligare
ett år.
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Förvaltningen föreslår att organisations- och föreningsutskottet
beviljar Unga Kvinnors Värn ett tidsbegränsat bidrag på
400 000 kronor för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021
för projektet ”Öppenvård”.
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