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INDIVID OCH FAMILJ

Handläggare: Ingegerd Fernaeus
Telefon: 08 508 01 557

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel
för tidiga insatser till projektet Gungan

Förslag till beslut
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansöker om 982 tkr för att fortsätta projektet ”Gungan”.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Ulrika Axelsson
Avdelningschef
Individ och Familj

Sammanfattning
Gungan är ett metodutvecklingsprojekt för socialtjänstens arbete med familjevåldsärenden
där en modell har utvecklats som bygger på bl.a. kartläggningssamtal och riskbedömningar.
Dessa följs av insatser som länkas till varandra i ett flöde där såväl de våldsutsatta som
förövaren ska erbjudas hjälp. Externa projektmedel möjliggör en vidareutveckling av
modellen utifrån praktiskt arbete, insatser och samverkan. Syftet är att utredningsmodellen
skall implementeras i organisationen samt fortsatt kompetensutveckling inom fältet våld.
Ansökan gäller projektbidrag från Länsstyrelsen för år två med 982 tkr.

Bilagor
1. Ansökan till Länsstyrelsen inklusive projektbudget

Box 7049 164 07 Kista. Telefon 08 508 01 000. Fax 08 508 01 264
kista@kista.stockholm.se
Besöksadress Fridtjof Nansengången 2

www.stockholm.se
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2. Utredningsmodell

Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av verksamhetschefen för Familjecentralen/ ungdomsmottagningen
inom Individ och familj i samråd med övriga verksamhetschefer inom Individ och Familj/
Barn och Ungdom i Kista.

Bakgrund
Andelen ärenden där socialtjänsten uppmärksammar att våld förekommer är stort och
under delar av åren 2005 och 2006 pågick det stadsdelsövergripande projektet ”Järva
kvinnofrid” med stöd av Kompetensfonden. Under det övergripande projektet fanns tre
delprojekt riktade för att utveckla arbetet med barnen, kvinnorna och männen. Kistas
delprojekt var barnen, ”Gungan”.
Ursprungligen var projektet Gungan inriktat på att få igång stödinsatser för våldsutsatta
barn och inledningsvis ställdes frågan kring varför olika stödinsatser och barngruppsverksamheter hade så svårt att nå barnen. En hypotes som förvaltningen ville pröva blev om
ett annat arbetssätt skulle leda till att förvaltningen bättre når barnen.
Inom projektet Gungan har en utredningsmodell utvecklats, för socialtjänstens arbete med
familjevåldsärenden, se bilaga 2. Modellen bygger bl.a. på kartläggningssamtal och
riskbedömningar som följs av insatser som länkas till varandra i ett flöde där såväl de
våldsutsatta som våldsutövaren erbjuds hjälp

Förvaltningens förslag
Medel har beviljats från länsstyrelsen för perioden 2006-10-01 – 2007-09-30 för år ett,
om 650 000 kronor. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner fortsatt metodutveckling samt implementering av Gungans utredningsmodell för perioden 2007-10-01 –
2008-09-30.
För att det nya arbetssättet bättre skall implementeras till utredningsgrupperna skall de
projektanställda närma sig utredarna rent fysiskt genom att under halva sin arbetstid ingå i
respektive arbetsgrupp och arbeta som utredande socialsekreterare i våldsärenden.
Resterande arbetstid skall vikas för kompetensutveckling, för ökade kunskaper,
samverkan och metoder.
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Bilaga 1

Till Länsstyrelsen i Stockholms län
Ansökan om utvecklingsmedel till Tidiga insatser för år två med start 2007 10 01
Diarienummer: 107 138 2007
Projekttid; start 2006-10-01 beräknat slut 2008-09-30 = 2 år (24 månader)
Namn på projektet:
Barn och Ungdomsverksamheten Gungan
• Uppgift om vilken insats ansökan avser.
Inom projektet Gungan har en modell utvecklats, se bilaga 1, för socialtjänstens arbete
med familjevåldsärenden. Modellen bygger bl.a. på kartläggningssamtal och
riskbedömningar som följs av insatser som länkas till varandra i ett flöde där såväl de
våldsutsatta som våldsutövaren ska erbjudas hjälp. Vi önskar vidareutveckla modellen
utifrån praktiskt arbete, insatser och samverkan. Hänsyn och anpassning skall också ske
till andra strukturella metoder som socialtjänsten implementerar för att bättre klarlägga
om barn far illa.
Projektet syftar till fortsatt metodutveckling samt implementering av utredningsmodellen.
• Projektets utformning
Ursprungligen var projektet inriktat på att få igång stödinsatser för våldsutsatta barn och
förstå varför de stödinsatser såsom Trappan och barngruppsverksamheter hade så svårt att
nå barnen. En hypotes som vi ville pröva var om ett annat arbetssätt kan leda till att vi
bättre når barnen? Ovan nämnda modell har utvecklats genom praktiskt arbete i ett antal
våldsärenden parallellt som de projektanställda har fördjupat sina kunskaper inom
våldsområdet och genom samverkan med andra.
Den kompetensutveckling som personalen har fördjupat sig i är följande:
- Hur våld drabbar barn,
- Hur våld drabbar den våldsutsatta föräldern
- Kunskap om våld och dess bakomliggande faktorer vid våldsutövning
- Bemötande och förhållningssätt vid våld
- Kartläggning av våldet, risk och skydds- bedömningar
- Stöd för den icke förövande föräldern
- Trappansamtal. Barngruppsverksamhet.
- Hjälpinsatser till förövaren
De projektanställda har under projektet rent fysiskt varit lokaliserade till en egen lokal.
Under höstterminen 2006 fram till nu har Gungan främst i sina kontakter med
socialsekreterarna fungerat som konsulter kring implementering av "modellen" i den egna
organisationen.
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En av de projektanställda ingår som socialtjänstens representant i Barncentrum. Påbörjad
samverkan sker med Kista BUP för att utveckla samarbete kring traumatiserade barn och
eventuellt andra insatser för våldsdrabbade familjer.
•

Avstämning gentemot givna mål

•

Projektmål

Projektet syftar till metodutveckling för att mötet med och insatserna för våldsutsatta barn ska bli så bra så
att barnet på ett förtroendefullt sätt ska kunna gå vidare i livet.
Vårt arbetssätt för att nå och hjälpa barn ska medföra att vi följer Barnkonventionen på ett bättre sätt. Vi
lyfter särskilt fram 3 §, 12 § och 19 §.

Om den modell som Gungan utvecklat implementeras så tror vi att förutsättningarna ökar
att våldsutsatta barn blir bättre rustade för att gå vidare i livet.
Kunskaperna har ökat kring våldets negativa effekter och medvetenheten är nu stor om att
barn som lever med våld riskerar att utvecklas dysfunktionellt om inte någonting görs. En
stor omsorgsfullhet måste också råda kring val av insatser för barnen där en förutsättning
är att barn är skyddat från fortsatt våld.
Vår erfarenhet är att kunskaperna kring våldsfrågor behöver öka samt att
utvecklingsarbetet inom socialtjänsten tar mycket tid i anspråk. Fortsatta kontakter behövs
med landsting och rättsväsende m.fl. alltjämt för att klargöra handläggning och insatser i
våldsärenden.
• Nya formulerade effektmål efter projekttidens slut
- samtliga socialsekreterare på barn och ungdomsgrupperna ska ha genomfört minst en
kartläggning av våldet.
- socialtjänstens utredningsgrupper ska genomföra strukturerad kartläggning av våldet i
samtliga nya ärenden där våld varit anmälningsorsak.
• Metod och genomförande under år två
Strävan är att socialtjänstens kontakter med familjen skall ske så tidigt som möjligt efter
att socialtjänsten fått kännedom om att våld förekommit i en barnfamilj. Utredningen
inleds med att en kartläggning görs med den sista akuta händelsen i fokus först. Viktigt i
kartläggningsarbetet är att hela tiden återkoppla till vad barnet upplevt/utsatts för.
För att det nya arbetssättet bättre skall implementeras till utredningsgrupperna skall de
projektanställda närma sig utredarna rent fysiskt genom att halva sin arbetstid ingå i
respektive arbetsgrupp och arbeta som utredande socialsekreterare i våldsärenden.
En referensgrupp bestående av chefer och handläggare kopplat till projektet har skapats
och kommer att fortgå.
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Efter samtal med den våldsutsatta föräldern, vanligtvis modern, ges ett eget utrymme för
barnet där det får information och dess synpunkter tas tillvara. Redan tidigt under
utredningsfasen skall det utsatta barnen få individuellt stöd. Den information som barnet
ger används som vägledning för det fortsatta arbetet. Barnets utsatthet lyfts fram och blir
en hjälp för att de inblandade vuxna skall ta sitt ansvar och förhoppningsvis få den
motivation som kan behövas för att återskapa den tillit som skall finnas mellan förälder
och barn.
Kontakter behövs även med den förälder eller nära anhörig som begått övergreppet. Det
bästa för barnet är om förövaren inför barnet tar ansvar för sina handlingar. Den icke
förövande föräldern kan också behöva stöd för att återupprätta föräldraskapet.
För många barn ger föräldern fortsättningsvis det bästa stödet. Andra barn kan behöva
längre tids behandling och för en del barn kan deltagande i en barngruppsverksamhet vara
bra.
Den kompetensutveckling som alltjämt behöver utvecklas och eller samordnas under
projektet är följande:
- Hur våld drabbar barn
- Hur våld drabbar den våldsutsatta föräldern
- Kunskap om våld och dess bakomliggande faktorer vid våldsutövning
- Bemötande och förhållningssätt vid våld
- Trappansamtal och barngruppsverksamhet
- Stöd för den icke förövande föräldern, enskilt och/eller i grupp genom
socialtjänsten eller BUP
- Se över om Förstärkt F Komet kan vara lämplig verksamhet för våldsutsatta
mödrar, parallellt med att barnen får stöd
- Hjälpinsatser till förövaren
- Kartläggning av våldet samt se över hur andra olika strukturerade metoder i
kartläggningsarbetet med utsatta barn kan komplettera varandra såsom
SAVERY, ADAD, ASI, DUS, BBIC.
- Risk och skydds- bedömningar
Handlingsplaner/ flödesscheman behöver ses över mellan och inom socialtjänsten samt
rättsväsende och landsting kring utsatta barn. Det arbete som en av projektledarna gör
genom att hon deltar i arbetsgruppen kring barncentrum kommer fortgå.
För att de projektanställda skall ha ett utrymme kring ovanstående utvecklingsarbete samt
delge modellen till andra socialtjänstförvaltningar ska hälften av deras arbetstid avsättas
för detta. I några insatser men inte genomgående kommer de projektanställda själva kunna
erbjuda stöd t.ex. trappansamtal och eventuellt själva hålla i en barngrupp. De ska vara
med i arbetet kring samordning kring vilka enheter som ska ansvara för de olika
stödinsatserna.
• Utvärderingsmetod och genomförande efter år två:
Egenutvärdering skall ske av Gungans personal genom processutvärdering.
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1) Kvantitativ redogörelse för antal besök och genomförd kompetensutveckling
såsom handledning deltagande i seminarier etc.
2) Kort presentation av de ärenden man möter utifrån olika frågeställningar.
Erfarenheter samlas.
3) Tankar kring processen och metodiken.
4) Antalet anmälda barnavårdsärenden där våld varit primär anmälningsorsak skall
statistikföras och följas upp enligt nedan
- en kartläggning skall ske i samtliga nya ärenden kring våldet
- samtliga utredare skall själva gjort minst en kartläggning
•

Tidpunkt för när projektet beräknas avslutat och integrerat i ordinarie
verksamhet
Det finns goda förutsättningar för att vidareutveckla och implementera Gungans modell i
den nya stadsdelsförvaltning som Rinkeby- Kista kommer utgöra fr.o.m. juli 2007.
Stadsdelarna Kista och Rinkeby har gemensamt med Tensta, genomfört ett
metodutvecklingsprojekt "Järva Kvinnofrid" som lett till ökade våldskunskaper och det
har skapats särskilda team kring våldsproblematiken för enskilda och grupporienterade
insatser riktade till barn, kvinnor och män. Genom att den nya stadsdelsförvaltningen
skapas kommer ökade förutsättningar att finnas mellan Gungan och Rinkeby
kvinnofridsteam för ett närmare samarbete. En fråga som emellanåt ställs är om det skall
skapas ett särskilt våldsteam.
Samtal har förts med verksamhetsområdets blivande chef Sakir Demirel och han är
positivt inställd till att projektet fortsätter.

Projektkostnader för år 1
Beräknade totala kostnader: 1 964 280 kronor
Sökta projektbidrag från Länsstyrelsen för år ett var 982 000 kronor.
Beviljade utvecklingsmedel för år ett blev 650 000:-. Alla beviljade projektmedel kommer
förbrukas.
• Uppgift om kontaktperson.
Ingegerd Fernaeus
08 508 01 557
Ingegerd.fernaeus@kista.stockholm.se

Kista den 12 mars 2007
Verksamhetschef för den kommunala delen av Familjecentralen i Husby och
Ungdomsmottagningen samt projektet Gungan.
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Finansiell beräkning: , budgetberäkningen är densamma som redovisades våren 2006.
PROJEKTBUDGET- TIDIGA INSATSER
Huvudman.
Kista Stadsdelsförvaltning
Projekt: Gungan
Ansvarig kontaktperson: Ingegerd Fernaues
Ingegerd.fernaeus@kista.stockhom.se
Projekttid; start 2006-10-01, slut 2008-09-30 = 2 år (24 månader)
Finansiell beräkning:
Personalkostnader:
1)
Kostnaden inklusive sociala avgifter för de två projektanställda socionomerna.
82 104kr/ mån (räknad på årets lön med 3 % -s löneökning). Totalt för ett år 985 248kr.
2)
Därutöver ingår arbetstid för metodutveckling och samarbete inom enheten Barn och
ungdom. Extra nära samarbete skall ske med utredningssektionerna samt familjeteamet
(framförallt med ”Alvik”) och familjerätten.
3)
Två verksamhetschefer utgör styrgrupp tillsammans med projektledarna. Därutöver är den
ena chefens uppdrag till ¼- vikt för projektet Gungan.
Sammantaget uppskattas de totala personalkostnaderna utöver de projektanställda
uppskattas till dryga två heltidstjänster, kostnad för ett år drygt 850 000kr
Summa kostnad för personal för år 1

ca 1836 000kr

Summa kostnad för personal för år 2 ca (knappt 3% löneök.)

1891 000kr

Övrigt kopplat till lokal:
Hyra:
El
Städ
Alarm
Summa:

65000kr
8000kr
8000kr
1800kr
82 800kr

Övrigt:
Kontorsmaterial, data, fax telefon

6000kr
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Mobil
Lokal resor (145kr x 2 x 12)
Bil
Lekmaterial, pedagogiskt material
Övrigt för besökare
Handledning, studiebesök, konferenser, litteratur m.m.
Handledning, utbildningsinsatser m.m.
Summa:

4000kr
3480kr
3000kr
3000kr
6000kr
20000kr
45 480kr

Totala projektkostnader för år 2
1 964 280 kronor
Finansiering
Egen insats 982 140 kronor
Annan finansiering 0
Ekonomiskt stöd från andra
(myndigheter, stiftelser, organisationer) 0.kr
Andra intäkter: 0 kr
Sökt projektbidrag från Länsstyrelsen 982 000 kronor

Kista den 12 mars 2007

Ingegerd Fernaeus
Verksamhetschef för den kommunala delen av familjecentralen i Husby och Kista
ungdomsmottagning samt projektet Gungan.
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Bilaga 2

Utredningsmodell
Mamma
Pappa
Barn
Känd
våldshändelse

Prata med
mamma
Kartläggning av
våldet
Skyddsbedömning

Prata med
barnet +
mamma
Krisintervention
Bedömning

Bedömning av
omsorgsförmåga

Prata med
barnet

Socialtjänsten
Våldskunskap
Tempo

Krisintervention
Bedömning

Prata med
pappa
Bedömning

Projektet Gungan

Alvik
Alternativa
lösningar vid
konflikter

Barnterapi
Barngrupp
Trappan
Mamma
gör arbetet
ev. stöd
Mamma +
barnsamtal

