Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2010 för
att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Rapporten är underlag för Socialstyrelsens uppföljning och återrapportering till
regeringen på nationell nivå. Så här hanterar ni den elektroniska blanketten:









Fyll i blanketten enligt anvisningarna.
Spara ner blanketten innan du börjar fylla i ansökan. Döp filen till kommunens namn och
benämningen på den verksamhet ansökan avser (t.ex. ”Kiruna utbildning för socialtjänstens
personal 2010”).
Fyll i blanketten. Klicka dig fram med tab-tangenten, musen eller piltangenterna.
Undvik semikolon och enter (nytt stycke) i texten.
Kom ihåg att spara den ifyllda blanketten när du är klar.
Skicka rapporten som ett bifogat Word-dokument med e-post till länsstyrelsen.
Skicka samtidigt den undertecknade rapporten med vanlig post.
Länsstyrelsen behöver få blanketten senast den
(åååå-mm-dd, fastställs av länsstyrelsen).
Observera:
Fält med blå bakgrund avser länsstyrelsen. Dessa fält fylls i av länsstyrelsen.

1. Projektets namn
Ange samma namn som i ansökan om utvecklingsmedel för år 2010. Ange också det diarienummer
projektet har fått hos länsstyrelsen.
Namn: Våld i nära relation
Diarienummer hos länsstyrelsen: 704-10-6248

2. Beviljat belopp från länsstyrelsen år 2010
Fyll endast i rena siffror, t.ex. 10000 (inga andra tecken).

1200000 kronor

3. Tidsperiod
Rapporten avser hur de beviljade utvecklingsmedlen år 2010 har använts. Fyll i uppgifterna nedan.
3.a. Projektets startdatum: 2010-12-04 (åååå-mm-dd) Slutdatum: 2011-12-04 (åååå-mm-dd)
3.b. Har projektet också beviljats utvecklingsmedel ur anslagen år 2007, 2008 eller 2009? Sätt ett
kryss:
Ja, projektet har också beviljats utvecklingsmedel ur anslagen år 2007, 2008 eller 2009
Nej, projektet har för första gång beviljats utvecklingsmedel ur anslaget år 2010
3.c. Rapporten avser perioden fram till: 2011-12-04 (åååå-mm-dd)

4. Rapporterande kommun
Skriv endast kommunens namn, t.ex. Mjölby eller Borås (inte Mjölby Kommun eller Borås Stad)
Rapporterande kommun (ev. stadsdel)
Stockholm (kommun) Skarpnäcks stadsdelsnämnd (stadsdel)
Kontaktperson

Susanne Aplehag Balotis (namn) projektledare (funktion) 850815049 (telefon)
susanne.aplehag.balotis@stockholm.se (e-postadress)
Box 5117 (postadress) 12117 (postnummer) Johanneshov (postort)
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Medrapporterande kommuner (ev. stadsdelar)
Stockholm (namn) Farsta stadsdelsnämnd
(stadsdel)
(namn)
(stadsdel)
(namn)
(stadsdel)
(namn)
(stadsdel)
(namn)
(stadsdel)
(namn)
(stadsdel)
(namn)
(stadsdel)
(namn)
(stadsdel)

(namn)
(namn)
(namn)
(namn)
(namn)
(namn)
(namn)
(namn)

(stadsdel)
(stadsdel)
(stadsdel)
(stadsdel)
(stadsdel)
(stadsdel)
(stadsdel)
(stadsdel)

5. Nuläge år 2010
Ange uppgifter som gäller rapporterande kommun (ev. stadsdel) och/eller medsökande kommuner (ev.
stadsdelar) här nedan.
5.a. Vilket utbud av stöd fanns vid utgången av 2010 i er kommun för våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld? Sätt ett eller flera kryss här nedan:
Stöd och behandling för våldsutsatta kvinnor
Stöd och behandling för barn som har bevittnat våld
Stöd och behandling för män som utövar våld
Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Ange om det finns ett SÄRSKILT anpassat skyddat boende, eller flera (sätt ett eller flera kryss):
Skyddat boende som är särskilt anpassat för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Skyddat boende som är särskilt anpassat för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Annat stöd, ange vad:
5.b. Har kommunen fört statistik under 2010 över antalet våldsutsatta kvinnor i kommunen? Sätt ett
kryss här nedan:
Ja
Nej
Vet inte
Om ja, precisera vad kommunen har fört statistik över här nedan:

Antalet våldsutsatta kvinnor i nära relation som fått stöd från socialtjänsten i Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning (t.ex. ”antalet våldsutsatta kvinnor som får stöd inom individ- och
familjeomsorgen”)
Beskriv vad som har kommit fram i statistiken vid utgången av 2010: Kartläggningsperioden i

Skarpnäck var 10 månader, med start 2010-03-01. Fr.o.m. 2010-03-01 t.o.m. 2010-12-31 hade
handläggarna haft kontakt med 54 kvinnor som hade utsatts för våld i nära relation .
I 34 fall (63%) av ärendena fanns det barn under 18 år i familjen. Antalet ärenden är inte helt
tillförlitligt eftersom det bygger på att varje handläggare rapporterar varje ärende på en speciell
blankett, se bilaga 1.
Ev. kommentar: I Farsta gjordes ingen kartläggning under den aktuella perioden. I Farsta

stadsdelsförvaltning påbörjades inventeringen 2011-03-01.

6. Måluppfyllelse
6.a. Vilket eller vilka mål för det beviljade projektet har uppfyllts vid tidpunkten i 3.c? Ange här nedan:
Projektmålen är följande:
Mål1
En förbättrad samordning och utveckling av gemensamma rutiner och arbetssätt inom respektive
förvaltning och mellan stadsdelsförvaltningarna för ärenden med våld i nära relationer.
Förvaltningarnas interna rutiner och arbetssätt ska ge förutsättningar till att personer som drabbas av våld i nära relationer
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utreds samt får insatser och stöd i enlighet med socialtjänstlagen och socialstyrelsens allmänna råd.
Stadsdelsförvaltningarna Farsta och Skarpnäck har från och med 2011-02-01 infört gemensamma rutiner. se bilaga 2, för
ärenden där en vuxen drabbas av våld i nära relation. Rutinerna innebär att alla nya ärenden med våld i nära relation går till
mottagningsenheten för vuxna/ försörjningsstöd på respektive stadsdel. I det fall personen redan har en kontakt med
socialsekreterare eller biståndshandläggare på någon av förvaltningens enheter utreds ärendet på respektive enhet,
undantaget utredningsenheten för barn och ungdom som endast utreder barn under 18 år.
När ett barn under 18 år har bevittnat våld görs en förhandsbedömning om en utredning ska inledas för att utreda barnets
behov av stöd och hjälp.
Utredningen av våldet ska göras enligt 11 kap. 1§ SoL och innefattar:
Personens behov av stöd och akut hjälp
Våldets karaktär och omfattning
Risken för att personen kommer att utsättas av ytterligare våld
Kartläggning av personens nätverk
Bedömning av kvinnans behov av skydd och andra insatser på kort och på
lång sikt
Om något barn har bevittnat våldet
På båda stadsdelarna finns en frågemall för utredning, kartläggning av våldet samt riskbedömning inlagda på intranätet som
ett stöd för handläggarna.
En projektorganisation för att uppnå projektmålen har bildats. Sammanlagt 32 personer som representerar sina enheter är
genom sin medverkan i projektgrupperna direkt delaktiga i projektarbetet. Se vidare projektplanen, bilaga 3.
Projektorganisationen är uppbyggd för att nå ut till alla enheter och skapa delaktighet på alla nivåer. Arbetssätt och rutiner
kan därmed implementeras direkt i organisationerna. Spjutspetsgruppen ska med sin fördjupade kunskap fungera som
resurspersoner för sina kollegor. På varje enhet finns i princip en deltagare i projektet på chefsnivå och en på
handläggarnivå.
Mål 2
Grundläggande utbildningsinsatser för samtliga handläggare inom alla verksamhetsområden. Specifika
utbildningsinsatser för respektive verksamhetsområde.
Följande utbildningsinsatser/informationsinsatser har genomförts:
•
Utredning, kartläggning och riskbedömning av våld enligt socialstyrelsens råd och anvisningar har
genomförts. Samtliga socialsekreterare och biståndshandläggare i Farsta och Skarpnäck har erbjudits en halvdags utbildning
under våren och hösten 2011. Sammanlagt 75 socialsekreterare och biståndshandläggare från båda stadsdelsförvaltningarna
har utbildats. Innehållet i utbildningen:
Genomgång av utredningsmallen
Genomgång av socialstyrelsens instrument för kartläggning av fysiskt våld och psykisk utsatthet
Genomgång av riskbedömning
•
Hedersrelaterat våld , i december 2010 och januari 2011, en grundläggande utbildning som ordnats i
samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och socialtjänstförvaltningen i Stockholm(Kruton).
Utbildningen vände sig till socialsekreterare, biståndshandläggare, förskole- och fritidspedagoger och enhetschefer inom de
tre stadsdelsförvaltningarna. Även skolan och kyrkan i respektive stadsdelsområde inbjöds att delta. Sammanlagt 69
handläggare från individ och familj, förskola, äldre- och funktionsnedsatta från Farsta och Skarpnäck deltog i utbildningen.
Utbildningen var uppdelad på två halvdagar med följande innehåll:
Hedersrelaterat våld – begrepp och sammanhang
Hur märker man att någon är utsatt och hur kan vi fånga upp signaler
Bemötande och stöd
Skydd och insatser
•
Grundläggande utbildning om våld i nära relation, augusti 2011. Utbildningen var en heldag och
anordnades tillsammans med Enskede-Årsta -Vantör. Sammanlagt 77 handläggare från individ och familj, förskola, äldreoch funktionsnedsatta från Farsta och Skarpnäck deltog i utbildningen med följande innehåll:
Mäns våld mot kvinnor
Vad säger forskningen
Våld i nära relationer, mönster och uppbrottsprocesser
Barn som upplever våld
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-

Våldets konsekvenser
Att se signaler och fånga upp våld
Bemötande och arbete med våldsutsatta kvinnor

•
Utbildning om våld i nära relation – särskilt utsatta grupper: HBT personer och kvinnor med missbruk, i
november 2011. Utbildningen var en halvdag och föreläsarna var från RFSL och Q -jouren. Utbildningen anordnades
tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör. Sammanlagt 22 handläggare från Farsta och Skarpnäck deltog i utbildningen.
•
I länsstyrelsens utbildning om våld i nära relation med barnen i fokus, hösten 2010, våren 2011 och
uppföljning november 2011. Cirka 20 socialsekreterare och familjebehandlare från Farsta och Skarpnäck.
•
Två temahalvdagar för förskolan om våld i nära relationer, i oktober och november 2011. En halvdags
utbildning och nätverksmöte för alla chefer i förskolorna i Skarpnäck. Temahalvdagarna genomfördes av projektledaren
tillsammans med kvinnostödjarna, spjutspetsarna från utredningsenheten barn och ungdom, familjebehandlarna och
stödenheten för förskolan i Skarpnäck.
•
Innehållet på temahalvdagarna var:
Vi samlas till ett gemensamt erfarenhetsutbyte mellan förskola, enheten för barn- och ungdom,
resursenheten, projektledare och kvinnostödjare. Vad innebär våld i nära relation för barnen och hur kan vi uppmärksamma barnens behov
Hur arbetar socialtjänsten och hur kan vi samarbeta
Vilket stöd kan vi ge barnen och deras föräldrar
•
Temahalvdag för personal på BVC tillsammans med kvinnofridssamordnaren i Enskede -Årsta –Vantör, i
november 2011.
•
Informationsmöten hos samtliga enheter inom individ och familj samt beställarenheterna för
funktionsnedsatta och äldre i Farsta och Skarpnäck.
•

Facklitteratur, filmer och studiematerial inom området våld i nära relationer har köpts in till enheterna.

•

Informationsmaterial, broschyrer har beställts. Annonsering i lokalpress.

Mål 3
Handlingsplanerna för våld i nära relationer kommer att uppdateras i bägge stadsdelarna i enlighet med
nya rutiner och arbetssätt som tas fram under projekttiden på bägge förvaltningar.
Handlingsplanen har tagit form under projekttiden i och med den digitala sammanställningen av dokument som
sammantaget utgör handlingsplanen som finns upplagt på intranätet. Strukturen är följande:
Interna rutiner, utredning av våld
Dokument: Utredningsmall, socialstyrelsens kartläggning och riskbedömning
Kvinnostöd
Dokument: Rutiner för kvinnostödet
Mansmottagning - för män som utövar våld i nära relationer
Dokument: Rutiner för samverkan med mansmottagningen, informationsbroschyr
Stöd till barn som bevittnat våld
Dokument: Rutiner för samverkan med stödcentret, informationsbroschyr
Jourlägenheter
Dokument: Rutiner för förvaltningarnas gemensamma jourlägenheter för kvinnor samt för män som utövat våld
Socialstyrelsens handbok
Länk: Socialstyrelsens handbok- om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Arbetet med framtagna rutiner för intern och extern samverkan pågår och uppdateras kontinuerligt i projektet.
Socialstyrelsens handbok VÅLD kom i oktober 2011, samt under våren ska kommunstyrelsen i Stockholm behandla
förslaget till nytt kvinnofridsprogram i Stockholm. Socialtjänstförvaltningen i Stockholm kommer under våren 2012 att
utarbeta riktlinjer för stadens arbete med kvinnofrid som kommer att påverka stadsdelsnämndernas arbete med våld i nära
relationer.
En enkät har gått ut till samtliga socialsekreterare och biståndshandläggare för att kartlägga kunskapsnivån gällande våld i
nära relationer, samt vad man önskar för ytterligare stöd i arbetet. Enkäten genomfördes våren 2010 i Skarpnäck, och
januari 2011 i Farsta.
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Mål 4
En förbättrad statistik och uppföljning av ärenden med våld i nära relationer.
Målsättningen är att alla ärenden med våld i nära relation ska kunna registreras
oavsett i vilken verksamhet eller enhet ärendet handläggs. Det är idag inte möjligt inom Stockholm stads
ärendedokumentationssystem Paraplyet.
En inventeringsblankett används från och med 2010-12-01 (fr.o.m. 2011-03-01 i Farsta) på förvaltningarna, där alla ärenden
med våld i nära relation ska registreras och kodas. Inventeringsblankett, se bilaga 2.
Det har visat sig att det hittills varit svårt att få in en rutin på alla enheter att fungerar bra. Handläggarna glömmer ibland att
fylla i inventeringsblanketten för varje ärende. Förslaget till nytt kvinnofridsprogram i Stockholm är resultatbaserat, vilket
kan innebära att staden måste utveckla systemet för statistik och uppföljning.
Mål 5

En utveckling av insatserna för barn och vuxna som utsatts för våld i nära relationer.

•
Kvinnostödet är ett individuellt utformat stöd som kan ges till personer över 18 år som är/har varit utsatta
för våld i nära relation.
Kvinnostöd beviljas som en insats av den socialsekreteraren/biståndshandläggaren beviljar efter utredning av den
våldsutsattas behov av stöd. Stödet syftar till att minska de negativa effekterna av våld samt risken för fortsatt våld. Det
innebär bland annat att medvetandegöra klienten om våld och konsekvenser av våld, att underlätta uppbrott och
gränsdragningar mot förövaren samt att motivera och möjliggöra en hållbar livssituation för den våldsutsatta.
Kvinnostödet innefattar:
STÖDSAMTAL
•
Kring våldet och dess konsekvenser
•
Aktuell situation och möjliga alternativ
•
Motiverande samtal
•
Stärka egna resurser och inventera nätverk
SAMHÄLLSINFORMATION
•
Samhällsinformation skriftligt och muntligt
•
Upplysning av rättigheter/skyldigheter/möjligheter utifrån den aktuella situationen
•
Länkning till andra stödåtgärder
PRAKTISKT STÖD
•
Stöd i myndighetskontakter
•
Rättegångsstöd i brottsmålet
•
Ansökan om äktenskapsskillnad
•
Ansökan om skyddade personuppgifter
Under året har kvinnostödjarna arbetat med stödsamtal kring uppbrottsprocessen, våldsbegreppet och att sätta våldet i ett
sammanhang . Behovet av skuld och skamavlastande har varit stort och de har tillsammans med kvinnan arbetat
motiverande mot att leva ett liv utan våld. De har också arbetat med rättegångsstöd inför rättegång men också under
rättegång och efter rättegång.
Kvinnostöd ska också erbjudas alla kvinnor som bor i stadsdelarnas två jourlägenheter för kvinnor som varit utsatta för våld
i nära relation.
•
Enskilda stödsamtal enligt ”Trappan metoden” erbjuds av båda stadsdelarna till de barn som varit vittne
till våld i nära relation. Vi tror att fler barn än vad som nu är aktuella är i behov av att få stöd.
•
Centrum för våldsutsatta i nära relationer i söderort startade 1 oktober 2011. Projektet är ett samarbete
mellan de tre stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Projektet kommer att förutom
Trappan- samtal även arbeta med parallella mamma-barn grupper samt utveckla andra stödgrupper för barn. Projektet är
finansierat av Länsstyrelsen i Stockholms län.
•
Mansmottagningen i söderort startade 1 oktober 2011. Projektet är ett samarbete mellan Enskede- ÅrstaVantör, Hägersten-Liljeholmen, Farsta och Skarpnäck.Mottagningen kommer att utveckla metoder för samtalskontakt och
gruppstöd för män som vill ha hjälp att hitta alternativ till våld i konflikter.
Mansmottagningen vänder sig till män som i nära relationer som:
har svårt att kontrollera sin ilska
inte har använt våld men känner rädsla för att det ska ske
har barn eller partner som upplever mannens beteende som skrämmande
har använt någon form av hot eller våld i familjen
Projektet är finansierat av Länsstyrelsen i Stockholms län
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Mål 6
Samverkan kommer att utvecklas med andra stadsdelsförvaltningar, polisen, landstinget och
frivilligorganisationer.
•
Samarbete med andra stadsdelsförvaltningar, Enskede -Årsta –Vantör, Hägersten-Liljeholmen, Farsta och
Skarpnäck. Förvaltningarna samarbetar om :
Gemensam mansmottagning
Gemensamt centrum för våldsutsatta i nära relationer
Gemensam informationsbroschyr hos Söderortspolisen
Gemensamma styrgrupper och arbetsgrupper för att utveckla rutiner och stödinsatser för arbete med
kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relation samt för män som använder våld i nära relation
•
-

Samarbete med polisen
Regelbundna nätverksmöten med polis, åklagare, stadsdelar i söderort
Samarbete kring multipla brottsoffer,med kontaktpersoner för att snabbt erbjuda stöd
Samarbete kring information

•

Samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm

•

Information om stadsdelarnas arbete med våld i nära relation för personal på Jobbtorget i Farsta.

•
-

Samverkan med landstinget
Samverkansmöte med Beroendecentrum i Stockholm
Informationsmöte med BVC

•
-

Samverkan med kyrkan
Information och samverkansmöten med diakonerna i Farsta och Skarpnäck

6.b. Vilket eller vilka mål har inte uppfyllts? Ange här nedan:
En process har inletts på alla målområden. När det gäller kartläggning av ärenden har målet inte uppfyllts eftersom rutinerna
inte har fungerat tillfredställande då alla ärenden med våld i nära relation sannolikt inte har registrerats.

6.c. I vilken utsträckning har målet eller målen för det beviljade projektet uppfyllts? Sätt ett kryss här
nedan:
I stor utsträckning (innefattar fullt och helt)
Delvis
I liten utsträckning
Ev. kommentar: Projektet fortsätter t.o.m. 2012-12-04. Projektmålen beräknas att uppnås under 2012.

7. Genomförda insatser
Fyll i uppgifter för varje insats som länsstyrelsen beviljade utvecklingsmedel år 2010 för, även insatser
som inte har genomförts.






Sätt kryss för varje insats som beviljades utvecklingsmedel år 2010.
Ange vilken målgrupp eller vilka målgrupper insatsen var riktad mot.
Ange ett eller flera konkreta mätbara resultat som insatsen har lett till vid tidpunkten i 3.c.
Om inga resultat har uppnåtts, eller insatsen inte har genomförts, skriv det.
Ange vem som var ansvarig för genomförandet av insatsen, och sätt kryss om de har samverkat.
7.a. Stöd och behandling för våldsutsatta kvinnor
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.b.
Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss):
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Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Ange om insatsen var SÄRSKILT riktad mot någon eller några av grupperna nedan:
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
Annan särskild grupp, ange vilken: Våldsutsatta kvinnor över 18 år (generell grupp)
Har en särskilt namngiven metod använts i stödet och behandlingen?
Ja – ange vilken: kvinnostöd, jourlägenhet
Nej
Vet inte
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”10 kvinnor har fått stödsamtal”):

46 kvinnor i Farsta och Skarpnäck har fått insatsen kvinnostöd under 2011.
Beskriv insatsen:

Kvinnostöd
Kvinnostöd är ett individuellt utformat stöd som kan ges till personer över 18 år som är/har varit
utsatta för våld i nära relation. Kvinnostöd beviljas som en insats av den utredande
socialsekreteraren/biståndshandläggaren efter utredning av den våldsutsattas behov av stöd.
Kvinnostödet innefattar:
STÖDSAMTAL
•
Kring våldet och dess konsekvenser
•
Aktuell situation och möjliga alternativ
•
Motiverande samtal
•
Stärka egna resurser och inventera nätverk
SAMHÄLLSINFORMATION
•
Samhällsinformation skriftligt och muntligt
•
Upplysning av rättigheter/skyldigheter/möjligheter utifrån den aktuella situationen
•
Länkning till andra stödåtgärder
PRAKTISKT STÖD
•
Stöd i myndighetskontakter
•
Rättegångsstöd i brottsmålet
•
Ansökan om äktenskapsskillnad
•
Ansökan om skyddade personuppgifter
Stödet syftar till att minska de negativa effekterna av våld samt risken för fortsatt våld. Det innebär
bland annat att medvetandegöra klienten om våld och konsekvenser av våld, att underlätta uppbrott
och gränsdragningar mot förövaren samt att motivera och möjliggöra en hållbar livssituation för den
våldsutsatta.
Under året har kvinnostödjarna arbetat med stödsamtal kring uppbrottsprocessen, våldsbegreppet
och att sätta våldet i ett sammanhang . Behovet av skuld och skamavlastande har varit stort och de
har tillsammans med kvinnan arbetat motiverande mot att leva ett liv utan våld. De har också arbetat
med rättegångsstöd inför rättegång men också under rättegång och efter rättegång.
Jourlägenheter
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Stadsdelarna har två lägenheter för kvinnor med barn som varit utsatta för våld i nära relationer.
Lägenheterna ligger inte i kvinnans tidigare stadsdelsområde. Alla kvinnor som får jourboende
erbjuds också ha kontakt med kvinnostödjaren.
Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening – sätt kryss om kommunen och föreningen har samverkat i genomförandet:
Annan part, ange vem:
7.b. Stöd och behandling för barn som bevittnat våld
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.c.
Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss):
Barn som har bevittnat våld (generell grupp)
En SÄRSKILD grupp av barn som har bevittnat våld
Ange vilken särskild grupp (t.ex. barn i en viss ålder):
Har en särskilt namngiven metod använts i stödet och behandlingen?
Ja – ange vilken: Trappan
Nej
Vet inte
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”10 barn har fått trappansamtal”):

Tio barn i Skarpnäck och tre barn i Farsta har fått Trappan- samtal under 2011.
Stadsdelarna Enskede-Årsta Vantör, Farsta och Skarpnäck kan fr.o.m. 1 oktober 2012 erbjuda fler
och utökade stödinsatser för barnen genom Centrum för våldsutsatta i söderort.
Centret erbjuder Trappan samtal, samt parallella mamma-barn grupper

Beskriv insatsen:

I Trappan-samtalen får barnen och ungdomarna
•
En möjlighet att bearbeta det våld de varit med om
•
Kunskap om vanliga reaktioner när man upplevt våld
•
Hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna behov, tankar och känslor
Parallella mamma-barn grupper:
Arbetar med olika teman med barnen; barnets familj, vad är våld, barnets känslor, reaktioner i
kroppen, barnets rättigheter m.m.
Teman för mammorna är delvis desamma men inbegriper även kunskap om barns utveckling, våldets
påverkan på olika områden
Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening – sätt kryss om kommunen och föreningen har samverkat i genomförandet:
Annan part, ange vem:
7.c. Stöd och behandling för män som utövat våld
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.d.
Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss):
Män som utövar våld (generell grupp)
En SÄRSKILD grupp av män som utövar våld
Ange vilken särskild grupp (t.ex. pappor):
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Har en särskilt namngiven metod använts i stödet och behandlingen?
Ja – ange vilken:
Nej
Vet inte
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”10 män har fått behandling enligt metoden X”):

Beskriv insatsen:

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening – sätt kryss om kommunen och föreningen har samverkat i genomförandet:
Annan part, ange vem:
7.d. Nya boendeplatser för våldsutsatta kvinnor och deras barn (avser både nytt boende och
nya platser i befintligt boende)
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.e.
Insatsen startades med beviljade utvecklingsmedel år 2010.
Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss):
Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Ange om de nya boendeplatserna är SÄRSKILT anpassade för någon av grupperna nedan:
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
Annan särskild grupp, ange vilken:
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”3 nya boendeplatser för våldsutsatta kvinnor
med missbruksproblem har startat”):

Beskriv insatsen:

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening – sätt kryss om kommunen och föreningen har samverkat i genomförandet:
Annan part, ange vem:
7.e. Ny kommunal mottagning eller nytt team inom området våld i nära relationer
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.f.
Insatsen startades med beviljade utvecklingsmedel år 2010.
Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss):
Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Barn som har bevittnat våld
Män som utövar våld
Ange om insatsen var SÄRSKILT riktad mot någon eller några av grupperna här nedan:
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Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
Annan särskild grupp, ange vilken:
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”Mobilt uppsökande team har satts igång med
operativ beredskap dygnet runt”):

Beskriv insatsen:

Om en ideell förening har samverkat med kommunen, ange föreningens åtagande:
7.f. Etablering av ny ideell förening inom området våld i nära relationer
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.g.
Föreningen startades med beviljade utvecklingsmedel år 2010.
Ange föreningens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss):
Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Barn som har bevittnat våld
Män som utövar våld
Ange om föreningen är SÄRSKILT riktad mot någon eller några av grupperna nedan:
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
Annan särskild grupp, ange vilken:
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”Föreningen X öppnade den 1 september 2010
en tjejjour för romska flickor och kvinnor”):

Beskriv insatsen:

Om kommunen och föreningen har samverkat, ange kommunens åtagande:
7.g. Metodutveckling inom området våld i nära relationer (utveckling av ny metod eller nytt
arbetssätt)
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.h.
Ange vilka grupper metoden är riktad mot (sätt ett eller flera kryss):
Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Barn som har bevittnat våld
Män som utövar våld
Ange om metoden är SÄRSKILT riktad mot någon eller några av grupperna nedan:
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
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Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
Annan särskild grupp, ange vilken:
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”Vi har tagit fram en modell för gruppsamtal
med våldsutsatta kvinnor”; ”Utprövning av modellen har påbörjats i två grupper á 5 kvinnor”):

Beskriv insatsen:

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening – sätt kryss om kommunen och föreningen har samverkat i genomförandet:
Annan part, ange vem:
7.h. Utbildning inom området våld i nära relationer (t.ex. konferenser, kurser, studiecirklar,
handledning)
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.i.
Ange vilka grupper utbildningen handlade om (sätt ett eller flera kryss):
Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Barn som har bevittnat våld
Män som utövar våld
Ange om utbildningen SÄRSKILT handlade om någon eller några av grupperna nedan:
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
Annan särskild grupp, ange vilken:
Ange vem eller vilka som fick utbildningen:
Personal inom kommunal socialtjänst
Volontärer och/eller anställda inom ideell förening
Annan part, ange vem:
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”X antal socialtjänstpersonal har deltagit i
utbildning om behov hos våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem”; ”10 tjänstemän inom polis har
utbildats i bemötande av personer utsatta för våld i nära relationer”):

Se under punkt 6. a, projektmål 2
Ange utbildningens innehåll och längd (t.ex. ”2 dagars workshop om metoden X”; ”processutbildning
som gällde X med hemläxa”; ”1 termins kvällskurs med högskolepoäng som handlade om ”):

Se under punkt 6. a, projektmål 2
Har kommunen en långsiktig plan för kompetensutveckling inom området för kommunens personal?
Ja
Nej
Vet inte
Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
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Ideell förening – sätt kryss om kommunen och föreningen har samverkat i genomförandet:
Annan part, ange vem:
7.i. Inventering/kartläggning inom området våld i nära relationer (t.ex. antalet kvinnor utsatta
för våld i nära relationer, antalet män som utövar våld som erbjuds behandling)
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.j.
Ange vilka grupper inventeringen/kartläggningen samlade in uppgifter om (sätt ett eller flera kryss):
Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Barn som har bevittnat våld
Män som utövar våld
Ange om insatsen samlade in uppgifter SÄRSKILT om någon av grupperna nedan:
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
Annan särskild grupp, ange vilken:
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”Undersökning har genomförts av omfattning av
våldsutsatta kvinnor i kommunen; ”Enkät har genomförts om fråga X med Y antal respondenter från
socialtjänsten”):

Ange vad inventeringen/kartläggningen visar:

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening – sätt kryss om kommunen och föreningen har samverkat i genomförandet:
Annan part, ange vem:
7.j. Handlingsplan inom området våld i nära relationer (ny eller reviderad)
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.k.
Ange vilka grupper handlingsplanen handlar om (sätt ett eller flera kryss):
Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Barn som har bevittnat våld
Män som utövar våld
Ange om handlingsplanen SÄRSKILT handlar om någon av grupperna nedan:
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
Annan målgrupp, ange vilken:
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”Reviderad handlingsplan som också innefattar
rutiner för arbetet med kvinnor med funktionsnedsättning och äldre kvinnor har fastställts”):

Socialstyrelsens handbok VÅLD kom ut i oktober 2011, samt under våren 2012 ska
kommunstyrelsen i Stockholm behandla förslaget till nytt kvinnofridsprogram i Stockholms stad.
Socialtjänstförvaltningen i Stockholm kommer under våren 2012 att utarbeta riktlinjer för stadens
arbete med kvinnofrid. Det nya programmet och riktlinjerna kommer att vara styrande för
stadsdelsnämndernas arbete med våld i nära relationer.
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Arbetet med framtagna rutiner för intern och extern samverkan pågår och en handlingplan byggs upp
och uppdateras kontinuerligt i projektet på förvaltningarnas intranät. Relevanta dokument för arbetet
med våld i nära relationer finns tillgängligt för alla handläggare enligt följande struktur, se nedan:
Beskriv kort innehållet i handlingsplanen:

Interna rutiner, utredning av våld
Dokument: Utredningsmall, socialstyrelsens kartläggning och riskbedömning
Kvinnostöd
Dokument: Rutiner för kvinnostödet
Mansmottagning - för män som utövar våld i nära relationer
Dokument: Rutiner för samverkan med mansmottagningen, broschyr
Stöd till barn som bevittnat våld
Dokument: Rutiner för samverkan med stödcentret, broschyr
Jourlägenheter
Dokument: Rutiner för förvaltningarnas gemensamma jourlägenheter för kvinnor samt för män som
utövat våld
Socialstyrelsens handbok
Länk: Socialstyrelsens handbok- om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld
Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening – sätt kryss om kommunen och föreningen har samverkat i genomförandet:
Annan part, ange vem:
7.k. Inrättande av kommunal kvinnofridssamordnare eller annan liknande
samordningsfunktion
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.l.
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”En kvinnofridssamordnare har anställts senast
den åååå-mm-dd”):

Beskriv kort uppdraget för den kommunala kvinnofridssamordnaren/samordningsfunktionen:
7.l. Förebyggande insatser och information
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.m.
Ange vilken grupp insatsen syftar till att förbättra situationen för (sätt ett eller flera kryss):
Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Barn som har bevittnat våld
Män som utövar våld
Ange om insatsen SÄRSKILT handlade om någon av grupperna nedan:
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
Annan målgrupp, ange vilken:
Ange vem eller vilka aktörer insatsen var riktad mot (sätt ett eller flera kryss):

Rapport 2010

Allmänheten

13(18)

Skolan
Hälso- och sjukvården
Polisen
Rättsväsendet
Ideella föreningar
Annan aktör, ange vem:
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”En folder har tryckts upp i 1000 exemplar med
information om vilket stöd som finns att få för våldsutsatta kvinnor i kommunen”; ”Arbete i åk 6 med
elevers attityder och värderingar till våld i nära relationer har påbörjats i 10 skolor”):

Beskriv insatsen:

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening – sätt kryss om kommunen och föreningen har samverkat i genomförandet:
Annan part, ange vem:
7.m. Annan insats inom området våld i nära relationer (en eller flera)
Insatsen beviljades utvecklingsmedel år 2010. Om inte: Gå till 7.n.
Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss):
Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Barn som har bevittnat våld
Män som utövar våld
Ange om insatsen var SÄRSKILT riktad mot någon eller några av grupperna nedan:
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
Annan målgrupp, ange vilken:
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”Basutbildning om våldsutsatta äldre kvinnor
har tagits fram av X högskola i samverkan med äldreenheten och föreningen X”):

Beskriv insatsen:

Ansvarig för drift genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening – sätt kryss om kommunen och föreningen har samverkat i genomförandet:
Annan part, ange vem:
7.n. Övrig information
Ange, om ni önskar, ytterligare information från arbetet under 2010:
Framgångsfaktorer:
En projektorganisation som är förvaltningsövergripande och omfattar alla nivåer inom
förvaltningarna. Förankring av projektets mål hos förvaltningsledningen
Det har varit en förutsättning för att åstadkomma samverkan och en samsyn inom förvaltningen.
De gemensamma utbildningarna för förvaltningarnas handläggare som anordnats inom projektets ram har lagt
grunden för ett gemensamt förhållningssätt och att nya nätverk uppstår.
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Öppenhet för samverkan för att på så sätt skapa nya möjligheter för utveckling.
Hinder:
Brist på tid. Våld i nära relationer är ett nytt kompetensområde och bristen på tid pch många andra åtanden gör
att projektdeltagare och handläggare på förvaltningarna inte hinner att ta till sig ny kunskap och därmed kunna
vara så delaktiga som de önskar. Erfarenheten har visat att det tar tid att implementera ny kunskap och nya
rutiner i en stor organisation.

(t.ex. erfarenheter, reflektioner, hinder, framgångsfaktorer)
Ange eventuella bilagor i punkt 14.

8. Uppgifter om ideella föreningar under år 2010
8.a. Om en ideell förening eller flera har ansvarat för genomförda insatser i punkt 7 – har insatserna
legat inom ramen för följande här nedan? Sätt ett eller flera kryss:
Ideella föreningars ordinarie verksamhet
Ideella föreningars utveckling av egen verksamhet
Nya ideella föreningar med ny verksamhet där sådan inte redan finns
Vet inte
8.b. Har den ideella föreningen utfört insatser på uppdrag av kommunens socialtjänst?
Ja
Nej
Vet inte
8.c. Om ja ovan, har kommunen och den ideella föreningen ingått ett avtal om uppdraget?
Ja
Nej
Vet inte
8.d. Fanns andra aktiva ideella föreningar inom området våld i nära relationer i kommunen (ev.
stadsdelen)?
Ja – ange inriktning:
(till exempel mansmottagning mot våld, kvinnojour)
Nej
Vet inte
Ev. kommentar:

9. Uppgifter om samverkan inom offentlig sektor
Samverkan har ägt rum med följande aktörer (sätt ett eller flera kryss):
Inom kommunens socialförvaltning – ange mellan vilka enheter e.l.: Mellan enheterna,

ekonomiskt bistånd,vuxen(missbruk/socialpsykiatri),barn-och ungdom, beställarenheterna för äldreoch funktionsnedsatta, förskola (t.ex. enheten för personer med funktionsnedsättningar,
äldreenheten, missbruksenheten)
Med övriga kommunala aktörer – ange vilka: Se under 6.a, projektmål 6 (t.ex.
utbildningsförvaltningen, plan- och byggnadskontoret, ett kommunalt bolag eller stiftelse)
Med andra myndigheter – ange vilka: Se under 6.a, projektmål 6 (t.ex. polis, rättsväsendet, hälsooch sjukvård)
Ev. kommentar: Övrig samverkan se 6.a, projektmål 6
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10. Uppföljning av projektet
10.a. Hur har resultaten av insatserna dokumenterats?
Insamling och registrering av data
Dokumentation av de arbetssätt och metoder som har använts
Intern eller extern utvärdering eller liknande
Annat, ange vad:

10.b. I vilken utsträckning har förväntade resultat i den beviljade ansökan om utvecklingsmedel 2010
uppnåtts? Sätt ett kryss här nedan:
I stor utsträckning
Delvis
I liten utsträckning
19.c. Har projektet lett till andra resultat än vad som förväntades i ansökan?
Om så, beskriv de viktigaste avvikelserna:
10.d. Kan ni se några effekter av genomförda insatser på målgrupper eller individer? Exempel:
”Våldsutsatta kvinnor har fått en förbättrad hälsa och social situation”.
Om så, beskriv:
10.e. Har projektet genomförts av en särskild projektorganisation? Sätt ett kryss här nedan:
Ja, projektet har huvudsakligen genomförts av en särskild projektorganisation
Nej, projektet har genomförts av verksamhetens ordinarie organisation
Vet inte
10.f. Har projektet implementerats i ordinarie verksamhet? Sätt ett kryss här nedan:
Ja, projektet har helt eller delvis implementerats i ordinarie verksamhet
Nej, projektet har inte implementerats i ordinarie verksamhet
Vet inte
10.g. Vilka övriga slutsatser avseende framtida genomförande har ni dragit? Beskriv:

11. Ekonomisk redovisning
11.a. Intäkter
Fyll i det beviljade beloppet utvecklingsmedel år 2010. Ange gärna också egna medel och övriga
medel som har finansierat projektet. Ange siffran 0 endast om medlen ej har ingått i projektet.
Fyll endast i rena siffror, t.ex. 10000 (inga andra tecken).
Intäkter 2010

Belopp
1200000

Utvecklingsmedel år 2010 (samma belopp som i punkt 2)

kronor

Disponibla utvecklingsmedel från tidigare år

0 kronor

Medel från sökande kommun och ev. medsökande kommuner

0 kronor

Andra medel

0 kronor
1200000

Summa planerad finansiering
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11.b. Kostnader
Ange summa budget och summa utfall för kostnaderna i det beviljade projektet. Ange också gärna hur
utfallet har fördelats på de ansvariga för genomförandet.
Fyll endast i rena siffror, t.ex. 10000 (inga andra tecken)
Summa
budget

Kommunal
verksamhet

Ideell
verksamhet

Annan
verksamhet

Summa utfall

1000000
kronor

kronor

kronor

kronor

1000000 kronor

Lokalhyra

kronor

kronor

kronor

kronor

0 kronor

Inventarier

kronor

kronor

kronor

kronor

0 kronor

40000 kronor

kronor

kronor

kronor

40000 kronor

Utvärdering

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

Övriga kostnader för insatser
(t.ex. fysiska investeringar,
arvoden, utbildningsmaterial,
drift, etc.)

111000
kronor

kronor

kronor

kronor

111000 kronor

1151000 kronor

kronor

kronor

kronor

1151000 kronor

Kostnader 2010
Personal inklusive sociala
avgifter

Administration (t.ex. telefon,
datorer, kontorsutrustning,
tjänsteresor, etc)

Summa kostnader

12. Kommunens övriga resurser inom området våld i nära relation
Ange här nedan en uppskattning av kommunens övriga resurser till området våld mot kvinnor. Räkna
inte med beviljat belopp i punkt 2 eller kommunens kostnader för bistånd till individer. Fyll endast i
rena siffror, t.ex. 10000 (inga andra tecken)
2010 (budget)

2010 (utfall)

Verksamhetsstöd, föreningsbidrag eller liknande bidrag
till ideella föreningar inom området

kronor

kronor

Kommunens övriga resurser inom området

kronor

kronor

13. Övrig information till länsstyrelsen
Ej förbrukade medel kommer att användas under 2011 års projektperiod.

14. Bilagor
Bifoga eventuell dokumentation som ni har tagit fram, t.ex. handlingsplaner,
kartläggningar, metodbeskrivningar etc. Ange benämning på ev. bilagor här nedan
(till exempel ”Modell för gruppsamtal med våldsutsatta kvinnor”; ”Utvärdering av
socialtjänstens och ideella föreningars bemötande av våldsutsatta kvinnor i akut
kris”):

Antal

1.Inventeringsblankett

1

2.Interna rutiner

1

3.Projektplan

1

4.Rutiner för kvinnostöd

1
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15. Underskrift
Ansvarig chef undertecknar på pappersutskrift som skickas till länsstyrelsen.
Rapporten skickas även som ett bifogat Word-dokument med e-post till länsstyrelsen.
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Fylls i av länsstyrelsen
Länsstyrelsen i
Länsstyrelsens handläggare
(namn)
Telefon till länsstyrelsens handläggare
E-post till länsstyrelsens handläggare
Länsstyrelsens diarienummer för projektet
Länsstyrelsens huvudsakliga bedömning av rapporten
Har projektet genomfört särskilt intressanta insatser eller uppnått särskilt intressanta resultat som
även kan vara av intresse för andra kommuner i landet? Sätt ett kryss här nedan:
Ja
Nej
Vet inte
Om ja, ange kort vilka:
Observera att skicka ifylld rapport i Word-format, med ev. bilagor, per e-post till Socialstyrelsen
senast den 29 februari 2012. Alla inkomna rapporter skickas som bilagor i e-posten tillsammans
med länsstyrelsens förteckning i Excel-format över alla beviljade projekt i länet.
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