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Socialnämnden

Godkännande av ansökan om
utvecklingsmedel hos Socialstyrelsen för att
utveckla socialtjänstens arbete mot våld i
nära relationen
(1 bilaga)
Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner ansökan om utvecklingsmedel om 430 000 till
Socialstyrelsen för att utveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära
relation.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Förvaltningschef

Eva Sandberg
Avdelningschef

Fredrik Jurdell
Avdelningschef

Sammanfattning
Socialstyrelsen utlyser 70 miljoner kronor som kommuner eller stadsdelsförvaltningar kan söka, enskilt eller i samarbete, för att utveckla arbetet med våldsutsatta
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kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Tre projekt har sammanförts i
en ansökan om 430 000 kronor.
Kriscentrum för Kvinnor söker medel för två utvecklingsprojekt:
– Stöd till barn med aggressivt beteende under boendetiden.
– Riskbedömningar gällande boende barn.
I ett tredje projekt vill förvaltningen genom tre parallella aktiviteter förbättra
förutsättningarna för tidig upptäckt av våld samt verka för att förhindra våld och
förtryck. Aktiviteterna förväntas medföra en attitydförändring som på lång sikt
utgör ett viktigt förebyggande arbete.
Bifogat till detta tjänsteutlåtande finns ansökan för godkännande.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala frågor och
socialtjänstavdelningen.
Bakgrund
Socialstyrelsen utlyser 70 miljoner kronor som kommuner eller stadsdelsförvaltningar kan söka, enskilt eller i samarbete, för att utveckla arbetet med våldsutsatta
kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Plan och budget för utvecklingsmedlen ska avse 2012. En ansökan för fortsatt projektverksamhet under 2013
kan lämnas nästa år. Då endast en ansökan kan lämnas per stadsdel/förvaltning har
tre projekt, varav två från Kriscentrum för kvinnor, sammanfogats i denna ansökan
om totalt 430 000 kronor.
Kriscentrum för Kvinnor möter, i sitt boende, barn vars stödbehov är mycket stort.
De flesta har förutom att de har bevittnat våld mot mamma, själva blivit utsatta.
En majoritet av barnen kan, av säkerhetsskäl, inte återvända till sin skola. Första
halvåret 2011 fanns 32 skolbarn i boendet. Kriscentrum för Kvinnor söker medel
för att utveckla två verksamhetsdelar:
– stöd till barn med aggressivt beteende under boendetiden.
– riskbedömningar gällande de boende barnen.
Resultaten av utvecklingsarbetet borde vara av intresse för skyddade boenden
generellt.
Förvaltningen vill genom tre parallella aktiviteter förbättra förutsättningarna för att
upptäcka våld på ett tidigt stadium och verka för att förhindra våld och förtryck.
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Att tala om våld med enskilda personer kan vara svårt och därmed utgöra ett
hinder för tidig upptäckt. Kunskap och reella verktyg minskar osäkerheten och
underlättar för omgivningen att närma sig problemet. ”Bemötande, lyhördhet och
inlevelseförmåga är av grundläggande betydelse. En förutsättning för samtal om så
känsliga frågor är att man kan skapa en känsla av förtroende i samtalet.” (Våld Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld, Socialstyrelsen 2011) Projektets mål är att skapa goda arenor för
samtal och möten i flera olika sammanhang samt att ge kunskap och verktyg för
att tala om våldets mekanismer. Samtal om våld underlättar tidig upptäckt av både
brottsutsatta och förövare samt verkar för en attitydförändring som på lång sikt
utgör ett viktigt förebyggande arbete.
Projektets tre delar utgörs av:
– Ur barnens perspektiv, föräldrautbildning riktad till de föräldrar som stadens
ordinarie föräldrautbildning inte når, till exempel nyligen invandrade.
– Hedra, utbildning av yrkesverksamma och frivilliga aktörer som möter
ungdomar i grupp
– Om socialisering, information till vuxna i lokalsamhället
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner ansökan om utvecklingsmedel hos Socialstyrelsen för att utveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära
relation.
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Bilaga
1. Ansökan om utvecklingsmedel om 430 000 till Socialstyrelsen för att
utveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relation.
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