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Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens slutrapport om
projektet Säkrare Pappor.
2. Rapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
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Sammanfattning
Tjänsteutlåtandet avser slutrapporten för projektet Säkrare Pappor, vars syfte varit
att implementera programmet Caring Dads i förvaltningens organisation. Målgruppen för det manualbaserade programmet Caring Dads är pappor som använder
våld mot barnets mamma och/eller mot barnet. Projektet har pågått i två år och har
varit finansierat av Länsstyrelsen i Stockholms län. Projektets mål, att starta
gruppverksamhet, utarbeta och utveckla innehåll samt rutiner för dokumentation
och uppföljning samt genomföra en utvärdering, är alla uppfyllda. Programmet
Caring Dads är integrerat i den ordinarie verksamheten och kommer att även fortsättningsvis erbjudas målgruppen.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner projektrapporten och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Bilagor
1. Slutrapport – Projektet Säkrare Pappor
2. Caring Dads – öppenvårdsinsats
3. Att arbeta med fäder som utövar våld – en implementeringsstudie av programmet
Säkrare Pappor i Rinkeby-Kista SDF, Stockholms universitet
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Projektet Säkrare Pappor
Förvaltningen arbetar sedan många år tillbaka med att erbjuda stöd och skyddsinsatser genom kvinnofridsteamet till kvinnor som utsätts för våld av närstående män
och Barnets Rum erbjuder kris- och stödsamtal till barn som upplever våld mellan
närstående vuxna och/eller mot sig själva. De män som använder våld mot närstående kvinna har erbjudits ett begränsat antal stödsamtal enligt den så kallade
VASKA-modellen (Våld, Ansvar, Sammanhang, Konsekvenser, Alternativ).
För att vidareutveckla arbetet med de våldsutövande papporna ansökte stadsdelsnämnden om projektmedel hos Länsstyrelsen för att införa det kanadensiska manualbaserade behandlingsprogrammet ”Caring Dads” i förvaltningen. Programmet
riktar sig specifikt till pappor som använt sig av våld mot barnet och/eller mot
barnets mamma. Programmets huvudsyfte är att reducera risk för upprepning av
våld samt främja förändring hos papporna. Utgångspunkten är barns och mammors säkerhet. Länsstyrelsen beviljade 1 oktober 2009 projektmedel ur anslaget
Utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet 2009.
Projektet har pågått under två år - 2010-2011 – och utgjordes av tre huvudinriktningar: 1) gruppverksamhet, 2) utarbeta samt utveckla innehåll och rutiner för
dokumentation och uppföljning: 3) utvärdering.
Finansiering av projektet
Projektet har finansierats av Länsstyrelsen i Stockholms län.
Programmet Caring Dads
Caring Dads är ett manualbaserat grupprogram som utgår från barns och mammors säkerhet. Pappornas medverkan i programmet bör erbjudas för att öka tryggheten för barn. Innehållet baseras på aktuell forskning om effektiva metoder för att
minska risken för våld och vanvård av barn. Programmet pågår i 17 veckor à 2
timmar en gång i veckan.
Under programmet lär sig papporna förstå hur olika sätt att vara pappa påverkar
barnet, får en ökad kunskap om ett barnfokuserat föräldraskap, ökad medvetenhet
och ansvarstagande för det egna våldsbeteendet samt möjlighet att utveckla strategier som stärker ett tryggare pappa-barn förhållande.
Elva pappor har deltagit i programmet, varav fem har avbrutit och sex har fullföljt
programmet.
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Resultat
Programmets tre huvudinriktningar gruppverksamhet, innehåll och rutiner för dokumentation och uppföljning samt utvärdering har alla genomförts. Den långsiktiga nyttan/effekten av programmet har inte kunnat mätas, då mätinstrumenten har
framtagits under projekttiden och inte hunnit provas ut. Effektmålen finns beskrivna i bilaga 2.
Utvärdering
En utvärdering av projektet har genomförts av Hugo Stranz, fil dr, Institutionen
för socialt arbete, Stockholm Universitet - Att arbeta med fäder som utövar våld –
en implementeringsstudie av programmet Säkrare Pappor/Caring Dads i RinkebyKista SDF, 2011). Se bilaga 3.
Studien syftade till att beskriva och analysera förutsättningarna för en bra implementering av programmet. Det empiriska materialet utgörs av sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer med professionellt verksamma i förvaltningen. Resultaten av studien finns sammanfattade i bilaga 1. Studien i sin helhet finns i bilaga 3.
Programmets framtid
Behandlingsprogrammet Caring Dads kommer att erbjudas pappor som utövat
våld i nära relation även efter projekttiden. Organisatoriskt tillhör programmet
familjeteamets verksamhet och erbjuds inom ramen för förvaltningens öppenvård
för barn, ungdomar och deras familjer via remisser från de utredande barn- och
ungdomsenheterna. Programmet kommer att erbjudas både i grupp och individuellt.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner projektrapporten Säkrare
pappor.
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