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Rapport till länsstyrelsen av projektet Våld i nära
relation
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens redovisning av projektet Våld i
nära relation till länsstyrelsen.
2. Omedelbar justering.
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Sammanfattning
Farsta stadsdelsnämnd ansökte tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsnämnd om
medel hos länsstyrelsen för att i ett särskilt projekt under perioden 2010-12-01 –
2011-11-30 utveckla insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Länsstyrelsen beviljade utvecklingsmedel och begär en återrapportering av
nämnden om vad som genomförts i projektet och hur medlen använts.
Inom ramen för projektet har bland annat utvecklingsarbete genomförts för att
förbättra handläggning och utredningsmetodik, utbildningsinsatser för personal
har anordnats, särskilda kvinnostödjare har tillsatts och en mansmottagning i
söderort har startats.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningarna för vuxna och avdelningen för barn och
ungdom.
Bakgrund
Farsta stadsdelsnämnd ansökte tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsnämnd om
medel hos länsstyrelsen 2010-05-03 för att i ett särskilt projekt kallat Våld i nära
relation utveckla insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
under perioden 2010-12-01 – 2011-11-30. Länsstyrelsen beviljade
utvecklingsmedel (projektår 1) motsvarande 1 200 000 kronor och
stadsdelsnämnden ska vid projekttidens slut återrapportera till länsstyrelsen vad
som genomförts inom ramen för projektet och hur medlen använts under aktuell
period.
Stadsdelsnämnden har även ansökt och beviljats ytterligare projektmedel av
länsstyrelsen för perioden 2011-12-01 – 2012-11-30, projektår 2. Återrapportering
av dessa medel ska ske januari 2013.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I rapporten till länsstyrelsen (som bifogas detta tjänsteutlåtande) redovisar
förvaltningen de insatser som genomförts under aktuell period. Förvaltningen har
bland annat:
 riggat en fungerande organisation för projektet och samarbetet mellan
stadsdelsförvaltningarna
 genomfört en kartläggning av behoven och förbättrat statistikinsamlingen
inom området
 arbetat med att utveckla ärendehandläggningen, det vill säga utformat
gemensamma rutiner, metoder och riskbedömningsinstrument för att kunna ge
adekvat stöd och hjälp i det akuta läget
 genomfört flera olika typer av utbildningsinsatser för handläggare,
vårdpersonal och chefer
 tillsatt två kvinnostödjare
 samordnat de stöd och behandlingsinsatser som finns inom de båda
förvaltningarna
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 inlett samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning för att på
sikt i sydost utveckla ett gemensamt stödcentrum för våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld
 tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, EnskedeÅrsta-Vantör och Skarpnäck i ett separat projekt startat en mansmottagning.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
redovisning av projektet Våld i nära relation.
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