Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld
Ansökan är underlag för Socialstyrelsens uppföljning och återrapportering till
regeringen på nationell nivå. Så här hanterar du 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 2011”).
Fyll i ansökningsblanketten. Klicka dig fram med tab-tangenten, musen eller piltangenterna.
Undvik semikolon och enter (nytt stycke) i texten.
Kom ihåg att spara den ifyllda ansökningsblanketten när du är klar.
Skicka ansökan som ett bifogat Word-dokument med e-post till länsstyrelsen.
Skicka samtidigt den undertecknade ansökan 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. Benämning på den verksamhet ansökan avser
Ange en benämning som beskriver inriktningen på den planerade verksamheten (t.ex. ”Utbildning för
socialtjänstens personal 2011”).

Utveckling av insatser för barn som utsätts för våld i sina familjer.

2. Sökt belopp
Fyll endast i rena siffror, t.ex. 10000 (inga andra tecken).

1530 000 kronor

3. Tidsplan
Ansökan ska avse tolv månader med starttidpunkt under 2011.
Planerad starttidpunkt: 2011-09-01 (åååå-mmdd)

Planerad sluttidpunkt: 2012-08-31 (åååå-mm-dd)

Ansökan avser en verksamhet som tidigare har beviljats utvecklingsmedel

4. Sökande kommun
Skriv endast kommunens namn, t.ex. Mjölby eller Borås (inte Mjölby Kommun eller Borås Stad).
Sökande kommun (ev. stadsdel)
Stockholm (kommun) Spånga-Tensta (stadsdel)

Organisationsnummer 212000-0142 (nnnnnnnnnn)

Uppgifter för utbetalning av beviljade utvecklingsmedel år 2011
Utbetalning till kommunens plusgiro 55459-2 (nnnnnn-n) eller bankgiro
(nnnn-nnnn)
Ev. kontosträng: IKB 121 Ev. märkning på utbetalningen: c/o BGC, ref 703121, BGC STHLM 703,

106 42 Stockholm
Kontaktperson
Kjell Jansson (namn) enhetschef (befattning) 50803194 (telefon)
kjell.l.jansson@stockholm.se (e-postadress)
Box 4066 (postadress) 16304 (postnummer) Spånga (postort)
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Medsökande kommuner (ev. stadsdelar)
Stockholm (namn) Hägersten-Liljeholmen, Karin
Hogling (stadsdel)

Stockholms stad socialförvaltning, Komet, MST,
PS, ABC. Kontaktperson: Charlotte Skawonius,
tel: 508 25 603,
charlotte.skawonius@stockholm.se (namn)
(stadsdel)
(namn)
(namn)
(namn)
(namn)
(namn)
(namn)

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

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

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

5. Problembeskrivning
Ange uppgifter som gäller sökande kommun (ev. stadsdel) och/eller medsökande kommuner (ev.
stadsdelar) här nedan.
Vilket eller vilka problem eller behov ser ni hos våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld i
kommunen? Beskriv här nedan:

Barn i familjer där kvinnan utsätts för våld blir ofta själva utsatta för våld. Barnens situation kommer
lätt i skymundan och inte sällan tackar många föräldrar nej till erbjudanden som riktar sig till barnen i
form av krisbearbetning genom Trappan. Det kan både gälla fäder som inte vill att barnens berättelse
ska komma fram och mödrar som finner det smärtsamt att inte ha kunnat skydda barnen och som
helst ser att barnen glömmer det inträffade. Många kvinnor går tillbaka till mannen efter en tids
skyddat boende. Nuvarande insatser är anpassade till situationer där våldet klart har upphört, men det
fattas medvetet utformade insatser för stöd till barnen och ett långsiktigt förändringsarbete i familjer
där det finns risk för att våldet kan fortsätta och där man måste arbeta med att stärka föräldrarnas
omsorgsförmåga. Utredningsarbetet och användandet av säkerhetsplaner för barn som utsatts för våld
i familjen behöver utvecklas, samt hur det ska överföras till insatserna i familjen och hur
uppföljningen ska ske för att säkra att barnen inte ska utsättas för fortsatt våld.
Det saknas en sammanhållen insats som syftar till att stoppa våld mot barn, stärka föräldrarnas
omsorgsförmåga och hjälpa barnen att bearbeta sina upplevelser. Föräldrar som utsatt sina barn för
våld är i en del fall obenägna att ta emot erbjudanden om insatser, och man behöver främja
samarbetsviljan och öka motivationen till beteendeförändring hos dem
Vilket eller vilka av dessa problem eller behov är verksamheten ansökan avser riktad mot? Beskriv
här nedan:

Det behövs sammanhållna insatser som stärker föräldrarnas omsorgsförmåga och syftar till att barnen
inte ska behöva utsättas för våld i sin familj. Man behöver också på ett bra sätt föra över
säkerhetsplaner från utredning till insats och följa upp detta för att garantera barnens säkerhet och
främja deras psykiska mående.

6. Nuläge
Ange uppgifter som gäller sökande kommun (ev. stadsdel) och/eller medsökande kommuner (ev.
stadsdelar) här nedan.
6.a. Har kommunen gjort en kartläggning eller inventering av behoven inom området våld i nära
relationer? Sätt ett kryss här nedan:
Ja
Nej
Vet inte
Om ja, ange vilka kommuner och frågor kartläggningen omfattade: Spånga-Tensta i samband med att
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man organiserade sitt kvinnofridsarbete i ett kvinnofridsnätverk. Hägersten-Liljeholmen i samband
med ansökan om Mansmottagning i söderort.
6.b. Vilket utbud av stöd finns i kommunen för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld? Sätt
ett eller flera kryss här nedan:
Stöd och behandling för våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
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 (generell grupp)
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:
6.c. För kommunen statistik över våldsutsatta kvinnor? Sätt ett kryss här nedan:
Ja
Nej
Vet inte
Om ja, precisera över vad kommunen för statistik här nedan:

Spånga-Tensta: Antal våldsutsatta kvinnor med barn som får stöd inom IoF. Antal våldsutsatta
kvinnor med barn som får kontakt genom Familjeresursens jour. Antal våldsutövande män som
genomgår samtalsserien VASKA(Våld, ansvar, Sammanhang, Konsekvenser, Alternativ). Antal barn
som genomgår Trappansamtal. Hägersten-Liljeholmen: Antal ärenden gällande våldsutsatta kvinnor.
(t.ex. ” antalet våldsutsatta kvinnor som får stöd inom individ- och familjeomsorgen”)
Beskriv vad som har kommit fram i statistiken under år 2010: Spånga-Tensta:28 kvinnor med barn

har haft en stödinsats. 78 kvinnor har kontaktats genom jouren. 14 män genomgick VASKA. 18 barn
erhöll Trappan-samtal. Hägersten-Liljeholmen: 80 ärenden. 6 Trappansamtal genomförda. Särskild
resurs avsatt för att erbjuda män som efterfrågar stöd ett särskilt sådant.
6.d. Om ansökan omfattar insatser som genomförs av en eller flera ideella föreningar: För respektive
föreningar statistik över antalet våldsutsatta kvinnor som får stöd av dem? Sätt ett kryss här nedan:
Ja
Nej
Vet inte
Om ja, ange antal våldsutsatta kvinnor som fick stöd av respektive föreningar under 2010:
(siffror)
Ev. kommentar till uppgifterna ovan:

7. Mål
Ange ett eller flera mål för den verksamhet ansökan avser (t.ex. ”Alla våldsutsatta kvinnor i kommunen
som behöver det, ska erbjudas ett skyddad boende”).

* Barn ska inte utsättas för varken fysiskt eller psykiskt våld i hemmet.
* Ett metodiskt arbetssätt som stoppar våldet och stärker föräldrarnas omsorgsförmåga ska utvecklas.

8. Insatser
Ange de insatser ni planerar att genomföra för att nå målet i punkt 7. Fyll i alla uppgifterna för varje
insats ni planerar att genomföra med beviljade utvecklingsmedel år 2011.
•
•
•

Sätt kryss för varje insats ni planerar att genomföra med beviljade utvecklingsmedel år 2011.
Ange vilken målgrupp eller vilka målgrupper insatsen är riktad mot.
Ange ett eller flera konkreta, mätbara och realistiska resultat utifrån målet i punkt 7, som ni förväntar
att insatsen ska leda till under den tid ansökan avser.
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•

Ange vem som kommer att ansvara för genomförandet av insatsen.
För länsstyrelsen:
Sätt kryss i kolumnen till höger för varje insats sökanden planerar att genomföra med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Sätt antingen kryss för ”Bifall”, ”Delvis bifall” eller Ej bifall”.
Om ni beslutar delvis bifall, sätt också kryss för den eller de målgrupper ert beslut omfattar.
Länsstyrelsens beslut:
8.a. Stöd och behandling för våldsutsatta kvinnor
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade utvecklingsmedel
Bifall
år 2011. Om inte: ÆGå till 8.b.
Delvis bifall begränsat
till följande målgrupper:
Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss):
Våldsuts. kv. gen.
Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Ange om insatsen SÄRSKILT riktas mot någon eller några av grupperna
nedan:
Våldsuts. kv. m. funk.
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsuts. kv. m. miss.
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Våldsuts. kv. m. utl.
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsuts. kv. i samk.
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsuts. äldre kv.
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
Annan särskild grupp
Annan särskild grupp, ange vilken: Mammor
Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”10 kvinnor har
fått stödsamtal”):

Att omkring 10 mammor deltagit i familjebehandlingen.

Ej bifall

Beskriv insatsen:

Många mammor som utsätts för våld får också en försvagad
omsorgsförmåga om sina barn pga försämrad självkänsla bla. genom att
ständigt nedvärderas av mannen inför barnen. Familjebehandlingen syftar
till att stärka mammans omsorgsförmåga och insatsen utformas
tillsammans med henne för att säkra att hon inte förtrycks av mannen.
Ange ansvarig part för genomförande (sätt ett eller flera kryss här nedan):
Kommun
Ideell förening
Annan part, ange vem:
8.b. Stöd och behandling för barn som har bevittnat våld
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 8.c.
Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt 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): Även barn som

Länsstyrelsens beslut:
Bifall
Delvis bifall begränsat
till följande målgrupper:
Barn s. h. bev. våld gen.

Särskild grupp barn
s. h. bev. våld

själva utsatts för och riskerar att utsättas för våld.
Ange här nedan förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”10
barn har fått trappansamtal”):

En inventering av existerande insatser inom området våld mot barn har
gjorts för att se hur insatserna ska samordnas med utredning och övriga
insatser. Ett metodiskt arbetssätt för att i ett tidigt skede stoppa våldet,
engagera föräldrarna i ett förändringsarbete och stärka deras
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omsorgsförmåga är under utveckling och prövas i familjer där våld mot
barn förekommit.
Beskriv insatsen här nedan:

Familjebehandling i hemmet för att säkerställa en förändring från våld till
alternativa konfliktlösningar och förhållningssätt. Arbetet kommer att
bedrivas av befintlig behandlingspersonal i de båda stadsdelarna med en
förstärkning av en halvtidsanställning i varje stadsdel för att personalen
ska ges möjlighet att utprova och tillsammans medmetodutvecklarna:
Komet, MST, PS och ABC, utveckla det nya arbetssättet. En
projektsamordnare kommer samtidigt att arbeta i ett annat projekt, som
stadsdelen söker medel för, med syfte att utveckla utrednings- och
säkerhetsarbetet när det gäller barn som utsätts för våld i familjen.
Samordningen av dessa två projekt förstärker arbetet med att överföra
säkerhetsplanerna från utredning till insats. Utredningsenheten och
Familjeresursen i Spånga-Tensta arbetar fn med RBS (Resultatbaserad
styrning) med målet/resultatet att barn inte ska behöva utsättas för/uppleva
våld i hemmet. Detta stärker ytterligare möjligheterna att uppnå projektets
målsättning.
Den huvudsakligen hemmabaserade insatsen riktas till föräldrar och barn
och anpassas till varje enskild familjs behov av stöd. Föräldrarna
motiveras att ta emot stöd till beteendeförändring och förbättra relationen
och samspelet med barnet/n.Barnen får vid behov stöd att bearbeta sina
upplevelser.
Ange ansvarig part för genomförande (sätt ett eller flera kryss här nedan):
Kommun
Ideell förening
Annan part, ange vem:
8.c. Stöd och behandling för män som utövar våld
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 8.d.
Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt kryss):
Män som utövar våld (generell grupp)
En SÄRSKILD grupp av män som utövar våld
Ange vilken särskild grupp (t.ex. pappor): Fäder. Med betoning på

Länsstyrelsens beslut:
Bifall
Delvis bifall begränsat
till följande målgrupper:
Män s. utöv. v. gen.
Särskild grupp män s.
utöv. våld

föräldraskapet kommer familjen att som utgångspunkt behandlas som en
helhet.
Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”10 män har fått
behandling enligt metoden X”):

Ej bifall

Att omkring 10 pappor har deltagit i familjebehandlingen.
Beskriv insatsen:

Om mannen och kvinnan bor tillsammans deltar båda tillsammans i
familjebehandlingen. Om de bor isär anpassas insatserna utifrån den
förutsättningen. Insatsen syftar till att kommunikationen och
förhållningssättet från mannens sida/mellan mannen och kvinnan och i
förhållande till barnen, inte ska vara förtryckande eller innehålla hot och
våld.
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Ange ansvarig part för genomförande (sätt ett eller flera kryss här nedan):
Kommun
Ideell förening
Annan part, ange vem:
8.d. Nya boendeplatser för våldsutsatta kvinnor och deras barn
(avser både nytt boende och nya boendeplatser i befintligt boende)
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 8.e.
Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss):
Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Ange om insatsen SÄRSKILT riktas 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:

Länsstyrelsens beslut:
Bifall
Delvis bifall begränsat
till följande målgrupper:
Våldsuts. kv. gen.

Våldsuts. kv. m. funk.
Våldsuts. kv. m. miss.
Våldsuts. kv. m. utl.
Våldsuts. kv. i samk.
Våldsuts. äldre kv.
Annan särskild grupp

Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”3 nya boendeplatser för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har startat”):
Ej bifall
Beskriv insatsen:

Ange ansvarig part för genomförande (sätt ett eller flera kryss här nedan):
Kommun
Ideell förening
Annan part, ange vem:
8.e. Ny mottagning eller nytt team inom området våld i nära relationer
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 8.f.
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 SÄRSKILT riktas mot någon eller några av grupperna
här 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:

Länsstyrelsens beslut:
Bifall
Delvis bifall begränsat
till följande målgrupper:
Våldsuts. kv. gen.
Barn s. h. bev. våld
Män s. utövar våld

Våldsuts. kv. m. funk.
Våldsuts. kv. m. miss.
Våldsuts. kv. m. utl.
Våldsuts. kv. i samk.
Våldsuts. äldre kv.
Annan särskild grupp

Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”Mobilt
uppsökande team har satts igång med operativ beredskap dygnet runt”):
Ej bifall
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Beskriv insatsen:

Ange ansvarig part för genomförande (sätt ett eller flera kryss här nedan):
Kommun
Ideell förening
Annan part, ange vem:
8.f. Metodutveckling inom området våld i nära relationer (utveckling
av ny metod eller nytt arbetssätt)
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 8.g.
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 SÄRSKILT riktas 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: Föräldrar som utsätter sina barn för
våld.
Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”Vi har tagit fram
en modell för gruppsamtal med våldsutsatta kvinnor”; ”Utprövning av
modellen har påbörjats i två grupper á 5 kvinnor”):

Länsstyrelsens beslut:
Bifall
Delvis bifall begränsat
till följande målgrupper:
Våldsuts. kv. gen.
Barn s. h. bev. våld
Män s. utövar våld

Våldsuts. kv. m. funk.
Våldsuts. kv. m. miss.
Våldsuts. kv. m. utl.
Våldsuts. kv. i samk.
Våldsuts. äldre kv.
Annan särskild grupp

Ej bifall

En preliminär arbetsmodell har utarbetats för att samordna utredning och
insatser till familjer där det förekommit våld mot barn, både vid misstanke
om och konstaterat våld. Föräldrastödsprogrammet förstärkt
föräldraKomet har utformats som individuell hembaserad insats riktad till
familjer med särskilt fokus på barn som utsatts för våld, och innefattar
stöd både till föräldrarna och barnen.
Beskriv insatsen:

Föräldrastödsprogrammet förstärkt föräldraKomet är en vidareutveckling
av Komet 3-11, en manualbaserad metod med stöd i forskningen och som
visat sig minska s k hårda uppfostringsmetoder (örfilar, knuffar, slag) med
30-40 %. Dessa metoder är gruppinriktade och används idag inom
stadsdelarna. Erfarenheter hos gruppledare visar dock att det finns behov
av ett liknande program anpassat till individformat, och dessutom med
tydligt fokus på våld mot barn. Största delen av insatsen bör ske i hemmet,
dels för att underlätta familjens deltagande, och dels för att få en tydlig
bild av det sammanhang barnet befinner sig i. Denna insats ska bygga på
ett gott samarbetsklimat mellan familj och socialtjänst, och motivera till
arbete för beteendeförändring.
Plan för utvecklingsarbetet bifogas.
Ange ansvarig part för genomförande (sätt ett eller flera kryss här nedan):
Kommun
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Ideell förening
Annan part, ange vem:
8.g. Utbildning inom området våld i nära relationer (t.ex. konferenser,
kurser, studiecirklar, handledning)
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 8.h.
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 SÄRSKILT riktas 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:

Länsstyrelsens beslut:
Bifall
Delvis bifall begränsat
till följande målgrupper:
Våldsuts. kv. gen.
Barn s. h. bev. våld
Män s. utövar våld

Våldsuts. kv. m. funk.
Våldsuts. kv. m. miss.
Våldsuts. kv. m. utl.
Våldsuts. kv. i samk.
Våldsuts. äldre kv.
Annan särskild grupp

Ange vem eller vilka som ska få utbildning. Sätt ett eller flera kryss här
nedan:
Personal inom kommunal socialtjänst
Volontärer och/eller anställda inom ideell förening
Annan part, ange vem:
Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (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 relation”):

Socialtjänstpersonal i stadsdelarna har kunskaper om enhetliga rutiner och
bemötande av familjer där det förekommit/förekommer våld mot barn.

Ej bifall

Beskriv insatsen:

Seminarier om arbetssättet kring familjer där barn utsatts för våld.
Stadsdelarna tar del av utarbetade metoder och utbyter erfarenheter av
varandras arbetssätt.
Har kommunen en långsiktig plan för utbildning inom området?
Ja
Nej
Vet inte
Ange ansvarig part för genomförande (sätt ett eller flera kryss här nedan):
Kommun
Ideell förening
Annan part, ange vem:
8.h. Utveckling av socialtjänstens utredningar av ärenden som gäller
våld i nära relationer
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 8.i.
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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 SÄRSKILT riktas 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:

Våldsuts. kv. gen.
Barn s. h. bev. våld
Män s. utövar våld

Våldsuts. kv. m. funk.
Våldsuts. kv. m. miss.
Våldsuts. kv. m. utl.
Våldsuts. kv. i samk.
Våldsuts. äldre kv.
Annan särskild grupp

Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”Ny rutinbeskrivning för utredning av barn som har bevittnat våld har fastställts
senast den åååå-mm-dd”):
Ej bifall
Beskriv insatsen:
8.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)
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 8.j.
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 SÄRSKILT riktas 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:

Länsstyrelsens beslut:

Bifall
Delvis bifall begränsat
till följande målgrupper:
Våldsuts. kv. gen.
Barn s. h. bev. våld
Män s. utövar våld

Våldsuts. kv. m. funk.
Våldsuts. kv. m. miss.
Våldsuts. kv. m. utl.
Våldsuts. kv. i samk.
Våldsuts. äldre kv.
Annan särskild grupp

Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”Enkät har
genomförts om fråga X med Y antal respondenter från socialtjänsten”):
Ej bifall
Beskriv insatsen:

Ange ansvarig part för genomförande (sätt ett eller flera kryss här nedan):
Kommun
Ideell förening
Annan part, ange vem:
8.j. Handlingsplan eller liknande inom området våld i nära relationer
(ny eller reviderad)
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Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 8.k.
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 SÄRSKILT riktas 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:

Bifall
Delvis bifall begränsat
till följande målgrupper:
Våldsuts. kv. gen.
Barn s. h. bev. våld
Män s. utövar våld

Våldsuts. kv. m. funk.
Våldsuts. kv. m. miss.
Våldsuts. kv. m. utl.
Våldsuts. kv. i samk.
Våldsuts. äldre kv.
Annan särskild grupp

Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”Reviderad
handlingsplan som också innefattar rutiner för arbetet med kvinnor med
funktionsnedsättning och äldre kvinnor har fastställts”):
Ej bifall
Beskriv insatsen:

Ange ansvarig part för genomförande (sätt ett eller flera kryss här nedan):
Kommun
Ideell förening
Annan part, ange vem:
8.k. Inrättande av kommunal kvinnofridssamordnare eller annan
liknande samordningsfunktion
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 8.l.

Länsstyrelsens beslut:
Bifall

Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”En
kvinnofridssamordnare har anställts senast den åååå-mm-dd”):
Ej bifall
Beskriv insatsen:
8.l. Information inom området våld i nära relationer (t.ex. föreläsning,
kampanj, folder, webbinformation)
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 8.m.
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 SÄRSKILT riktas mot någon eller några av grupperna
nedan:
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
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Bifall
Delvis bifall begränsat
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Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
Annan målgrupp, ange vilken:
Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”En pr-byrå har
upphandlats för att utforma en kampanj särskilt riktad mot män som utövar
våld”):

Våldsuts. kv. i samk.
Våldsuts. äldre kv.
Annan särskild grupp

Ej bifall

Beskriv insatsen:

Ange ansvarig part för genomförande (sätt ett eller flera kryss här nedan):
Kommun
Ideell förening
Annan part, ange vem:
8.m. Förebyggande insatser för att motverka att våld i nära relationer
uppstår
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 8.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 SÄRSKILT riktas 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:

Länsstyrelsens beslut:
Bifall
Delvis bifall begränsat
till följande målgrupper:
Våldsuts. kv. gen.
Barn s. h. bev. våld
Män s. utövar våld

Våldsuts. kv. m. funk.
Våldsuts. kv. m. miss.
Våldsuts. kv. m. utl.
Våldsuts. kv. i samk.
Våldsuts. äldre kv.
Annan särskild grupp

Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”Arbete i åk 6
med elevers attityder och värderingar till våld i nära relationer har startat i
10 skolor”):
Ej bifall
Beskriv insatsen:

Ange ansvarig part för genomförande (sätt ett eller flera kryss här nedan):
Kommun
Ideell förening
Annan part, ange vem:
8.n. Annan insats inom området våld i nära relationer (en eller flera)
Vi planerar att genomföra denna insats med beviljade
utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till punkt 9.

Länsstyrelsens beslut:
Bifall
Delvis bifall begränsat
till följande målgrupper:

Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss):
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Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp)
Barn som har bevittnat våld
Män som utövar våld
Ange om insatsen SÄRSKILT riktas 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:

Våldsuts. kv. gen.
Barn s. h. bev. våld
Män s. utövar våld

Våldsuts. kv. m. funk.
Våldsuts. kv. m. miss.
Våldsuts. kv. m. utl.
Våldsuts. kv. i samk.
Våldsuts. äldre kv.
Annan särskild grupp

Ange förväntat resultat vid sluttidpunkten i punkt 3 (t.ex. ”Föreläsning med
expert på våld i nära relation har hållits på 5 vårdcentraler”):
Ej bifall
Beskriv insatsen:

Ange ansvarig part för genomförande (sätt ett eller flera kryss här nedan):
Kommun
Ideell förening
Annan part, ange vem:

9. Uppgifter om ideella föreningar som ansvar för att genomföra insatser
Om en ideell förening eller flera ansvarar för att genomföra insatser i punkt 8 – ligger insatserna 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
Ev. kommentar:

10. Uppföljning
10.a. Hur kommer resultaten av insatserna att dokumenteras? Sätt ett eller flera kryss:
Insamling och registrering av data
Dokumentation av de arbetssätt och metoder som använts
Intern eller extern utvärdering eller liknande
Annat, ange vad:

10.b. Kommer de planerade insatserna att genomföras av en särskild projektorganisation? Sätt ett
kryss:
Ja, de planerade insatserna kommer att genomföras av en särskild projektorganisation
Nej, de planerade insatserna kommer att genomföras av verksamhetens ordinarie organisation
Vet inte
10.c. Kommer genomförda insatser att ingå i ordinarie verksamhet efter sluttidpunkten i punkt 3? Sätt
ett kryss:
Ja, genomförda insatser kommer helt eller delvis att ingå i ordinarie verksamhet
Nej, genomförda insatser kommer inte att ingå i ordinarie verksamhet
Vet inte
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Ange hur ni i övrigt kommer att följa upp insatserna: En styrgrupp bestående av representanter/chefer

från Spånga-Tensta, Metodutvecklarna och Hägersten-Liljeholmen följer upp projektet. En
arbetsgrupp bestående av representanter från Spånga-Tensta, Metodutvecklarna och HägerstenLiljeholmen arbetar aktivt med utvecklingen av projektet. En samordnare från Spånga-Tensta ingår i
båda grupperna. Samordnaren arbetar parallellt med Spånga-Tenstas utredningsenhets projekt som
syftar till att utveckla utredningsarbetet, bla. säkerhetsplaneringen, i familjer där våld förekommer.
Dessa båda projekt, utveckling av insats och utveckling av utredning, binds på detta sätt samman och
kan stärka varandra. Det direkta arbetet i familjerna kommer att utföras genom den ordinarie
organisationen.
Intern utvärdering sker löpande under projekttidens gång. Extern utvärdering av arbetssättet och
insatsen individuell förstärkt föräldraKomet vore önskvärd. Detta kan ske förutsatt att projektet
förlängs med minst ett år.

11. Budget
Ange planerad finansiering och planerade kostnader för den eller de insatser i punkt 8 som ansökan
avser. Ange samma summa för planerade kostnader som för planerad finansiering.

11.a. Finansieringsplan
Fyll i det sökta beloppet utvecklingsmedel år 2011. Ange gärna också egna medel och övriga medel
som ingår i finansieringsplanen. Skriv siffran 0 endast om medlen ej ingår i planen.
Fyll endast i rena siffror, t.ex. 10000 (inga andra tecken).
Planerad finansiering av de insatser ansökan avser

Belopp
1530000

Utvecklingsmedel år 2011 (sökt belopp 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
1530000

Summa planerad finansiering

kronor

11.b. Kostnadsplan
Fyll i kostnaderna ni har beräknat för insatserna i punkt 8. Ange gärna också hur kostnaderna är
fördelade på de ansvariga för genomförandet.
Fyll endast i rena siffror, t.ex. 10000 (inga andra tecken).
För länsstyrelsen:
Fyll i de belopp i kolumnen till höger som omfattas av ert beslut om bifall. Fyll antingen i ett belopp för
varje kostnad, eller endast ett belopp i fältet Summa planerade kostnader.
Kommunal
verksamhet

Ideell
verksamhet

Annan
verksamhet

Summa

Länsstyrelsens bifall

1430000
kronor

kronor

kronor

1430000
kronor

kronor

Lokalhyra

Kronor

kronor

kronor

kronor

Kronor

Inventarier

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

Planerade kostnader för
de insatser ansökan avser
Personal inklusive sociala
avgifter
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Administration (t.ex.
telefon, dator, kontorsmateriell, tjänsteresor)
Utvärdering
Övriga kostnader för insatser (t.ex. fysiska investeringar, arvoden, utbildningsmaterial, drift)
Summa planerade
kostnader

25000 kronor

kronor

kronor

25000 kronor

kronor

kronor

Kronor

kronor

kronor

kronor

75000 kronor

kronor

kronor

1530000
kronor

kronor

kronor

75000 kronor

kronor

1530000
kronor

kronor

Ev. ytterligare information om planerade kostnader: I summan ingår b a kostnader för litteratur,
föreläsare, utbildningsdagar och 1,5 heltidstjänst för metodutvecklare, samt 0,5 behandlare i Spångatensta och 0,5 behandlare i Hägersten-Liljeholmen.

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

2011 (budget)

Verksamhetsstöd, föreningsbidrag eller liknande bidrag
till ideella föreningar inom området

kronor

kronor

Kommunens övriga resurser inom området

kronor

kronor

13. Övrig information till länsstyrelsen

14. Bilagor
Antal
Beslutsprotokoll från beslutande nämnd i sökande kommun (ev. stadsdel) och ev.
medsökande kommuner (ev. stadsdelar)
Skriftligt avtal gällande samverkan med ideell förening
Skriftligt avtal gällande samverkan med andra parter
Annat, ange vad: Plan för metodutvecklingsarbetet

1

15. Återrapportering
Återrapportera den beviljade ansökans genomförda insatser, uppnådda resultat och ekonomiska
redovisning till länsstyrelsen senast den
(åååå-mm-dd, fastställs av länsstyrelsen). Blankett för
återrapportering avseende år 2011 kommer att finnas på länsstyrelsernas webbplats (använd kartan för
att gå till din länsstyrelse).

16. Underskrift
Ansvarig chef i sökande kommun ska underteckna på papper. Skicka sedan in ansökan till
länsstyrelsen, både i pappersversion och som ett bifogat Word-dokument med e-post till länsstyrelsen.
Ort och datum
Underskrift
Spånga 2011-04-20 (åååå-mm-dd)
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Befattning

Namnförtydligande

enhetschef

Kjell Jansson

Fylls i av länsstyrelsen
Länsstyrelsen i
Länsstyrelsens handläggare
(namn)
Telefon till länsstyrelsens handläggare
E-post till länsstyrelsens handläggare
Länsstyrelsens diarienummer för ansökan

Länsstyrelsens beslut
Avslag
Bifall
Vid bifall beviljas följande belopp år 2011:

kronor

Korrekt ifylld ansökan i Word-format skickas bifogat med e-post till Socialstyrelsen senast den 31
augusti 2011. Alla ansökningarna, oavsett länsstyrelsens beslut, skickas som bilagor i e-posten
tillsammans med länsstyrelsens förteckning i Excel-format över alla beviljade ansökningar inom
länet.
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