Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2011 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 2011”).
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 2011. Ange också det diarienummer
projektet har fått hos länsstyrelsen.
Namn: Älvsjö kvinnofridsprojekt
Diarienummer hos länsstyrelsen: 704-10506-2011

2. Beviljat belopp från länsstyrelsen år 2011
Fyll endast i rena siffror, t.ex. 10000 (inga andra tecken).

300000 kronor

3. Tidsperiod
Rapporten avser hur de beviljade utvecklingsmedlen år 2011 har använts. Fyll i uppgifterna nedan.
3.a. Projektets startdatum: 2011-11-01 (åååå-mm-dd) Slutdatum: 2012-10-31 (åååå-mm-dd)
3.b. Har projektet också beviljats utvecklingsmedel ur anslagen år 2007, 2008, 2009 eller 2010? Sätt
ett kryss:
Ja, projektet har också beviljats utvecklingsmedel ur anslagen år 2007, 2008, 2009 eller 2010
Nej, projektet har för första gång beviljats utvecklingsmedel ur anslaget år 2011
3.c. Rapporten avser perioden fram till: 2012-10-31 (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) Älvsjö (stadsdel)
Kontaktperson
Göran Sjödin (namn) Verksamhetsområdeschef barn, ungdom och vuxna (funktion) 50821070
(telefon)
göran.sjödin@stockholm.se (e-postadress)
Box48 (postadress) 12521 (postnummer) Älvsjö (postort)
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Medrapporterande kommuner (ev. stadsdelar)
(namn)
(stadsdel)
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(namn)
(stadsdel)
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(stadsdel)

5. Måluppfyllelse
5.a. Vilket eller vilka mål för det beviljade projektet har uppfyllts vid tidpunkten i 3.c? Ange här nedan:

1. Målet att tjugo våldsutsatta kvinnor skulle få information och/eller insatser till skydd och stöd, är
uppnått. Totalt har 23 kvinnor aktualiserats.
2. Alla personalgrupper har skriftliga rutiner för hur de ska agera i mötet med relationsnära våld.
Målet är uppnått.
3. Personalgrupper med myndighetsutövning och omvårdnadspersonal har deltagit i kunskapshöjande
seminarier i projektets regi. Målet är uppnått.
4. Alla våldsutsatta kvinnor som sökt skyddat boende och/eller insats i form av
kontaktperson/kvinnostödjare, har fått detta. Målet är uppnått

5.b. Beskriv hur målen har uppfyllts:

1 och 4: Faktorer som spelat roll för att upptäcka och utreda våldsutsatthet är att personal har kunskap
och gör rätt. Vi anser att kunskapen har ökat och att rutinerna blivit bättre, tack vare projektet. Vi har
strävat efter att en kvalificerad handläggare gör alla kvinnofridsutredningar, säkerhetsbedömningar
och riskbedömningar. Sedan maj 2012 har denna handläggare detta ansvarsområde på halvtid.
Samarbetet med polisens familjevåldsenhet och åklagare har förbättrats genom en strukturerad
samverkansgrupp, vilket bidragit till att polisen aviserat våldsutsatta kvinnor till Socialtjänsten.
Förbättrad information på webb, informationsutskick till hushåll och möten med samverkanspartners
har haft betydelse för att fler kvinnor sökt hjälp. Flera anhöriga som misstänkt att någon är våldsutsatt
har också hört av sig och fått stöd och information.
2och 3: Skriftliga rutiner för alla personalgrupper har utarbetats av projektledaren och några
representanter för varje enhet, därefter prövats av hela enhetens personal och sedan reviderats på
utvärderingsmöte eller planeringsdagar med hela enheten. Flera möten har genomförts med
personalgrupper var för sig och med flera enheter, såsom hela Individ-och familjeomsorgen och
Enheten för omsorg om äldre tillsammans med Enheten för omsorg om funktionsnedsatta. Vad gäller
Enheten för omsorg om äldre har även möten med stadsjurister och handläggare vid stadens
Äldreförvaltning skett om t ex behovet av en metodhandbok. Kunskapsfördjupning har skett genom
en litteraturgrupp som tillsammans läst Socialstyrelsens handbok "Våld", genom att se film och
genom vinjetter där vi diskuterat olika dilemman. Planeringsdagar inom Individ och familjeomsorgen
har också innehållit föreläsning.
5.c. Vilket eller vilka mål har inte uppfyllts? Ange här nedan:

Ett mål var att alla barn över tre år som levt med våld skulle få krisbehandling, exempelvis Trappansamtal.Målet är delvis uppnått. Nitton barn var kända av socialtjänsten under projektåret och av dessa
var nio barn under 3 år. Av de tio återstående barnen i målgruppen, har sex barn erhållit Trappansamtal.
Ett annat mål var att minst fem våldsutövande män skulle erbjudas samtal om sitt våld och ta ansvar
för det, genom samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs Mansmottagning eller Alla Kvinnors Hus
gruppbehandling för män. Tre män har erbjudits samtal men två av dem har avbrutit insatsen i
samband med att de flyttat till annan ort.
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5 d. Om något eller några mål inte har uppfyllts, vilka är orsakerna?

Flera faktorer har identifierats vad gäller att vissa barn inte fått krisbehandling, s k Trappansamtal.
Främst handlar det om att socialsekreterare behöver mer tid och mer färdigheter i motivationsarbete
för att insatsen ska bli av. Motivationsarbete är tidskrävande och Enheten för Barn-och familj har haft
personalrekryteringar och endast varit fulltaliga kortare del av projektåret. Några av de
nyexaminerade socialsekreterarna arbetar på att skaffa sig mer erfarenhet och kunskap i motiverande
samtal. Älvsjö sdf har inte krisbehandling till barn i egen regi, utan socialsekreterarna ska motivera
till en insats som genomförs av andra huvudmän, vilket också gör motivationsarbetet lite svårare. Det
finns faktorer som har att göra med föräldrarnas skuld och skam som i sin tur leder till att de inte
förmår tillse att barnet får krisbehandling. I vissa fall är barnet beroende av föräldern för att resa till
krisbehandlingen, i något fall kommer insatsen inte igång då barnet flyttat till annan ort. Det finns
också svårigheter med att få den våldsutövande vårdnadshavarens godkännande, att barnet ska få
stöd. För att komma till rätta med problemet har en överenskommelse gjorts med en grannstadsdel,
Enskede-Årsta-Vantör, om att köpa Trappan- samtal av dem.
Vad gäller att nå och motivera våldsutövande män till förändring, tros svårigheterna även här handla
om att motivationsarbete är tidskrävande och att enheterna endast varit fulltaliga en kortare del av
året. Älvsjö stadsdelsförvaltning har ansökt till Socialstyrelsen om att delta i projekt Mansmottagning
Söderort. Vi tror att möjligheten att nå våldsutövande män ökar rejält genom att Mansmottagningens
familjebehandlare hjälper till med motivationsarbetet.

6. Genomförda insatser
Fyll i uppgifter för varje insats som länsstyrelsen beviljade utvecklingsmedel år 2011 för, även insatser
som inte har genomförts.
•
•
•
•
•
•

Sätt kryss för varje insats som beviljades utvecklingsmedel år 2011
Sätt kryss för varje insats som genomförts med utvecklingsmedel år 2011.
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 aktör som var ansvarig för genomförandet av insatsen.
6.a. Stöd och behandling för våldsutsatta kvinnor
Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.b.
Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.b.
Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss):
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:
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 kvinnor har fått stödsamtal”):
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Beskriv insatsen:
Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening
Kommun och ideell förening i samverkan

Annan part, ange vem:
6.b. Stöd och behandling för barn som bevittnat våld
Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.c.
Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.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:
Nej
Vet inte
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”10 barn har fått trappansamtal”):

Beskriv insatsen:

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening
Kommun och ideell förening i samverkan

Annan part, ange vem:
6.c. Stöd och behandling för män som utövat våld
Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.d.
Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.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):
Har en särskilt namngiven metod använts i stödet och behandlingen?
Ja – ange vilken:
Nej
Vet inte
6.c. forts:
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”10 män har fått behandling enligt metoden X”):

Beskriv insatsen:
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Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening
Kommun och ideell förening i samverkan

Annan part, ange vem:
6.d. Nya boendeplatser för våldsutsatta kvinnor och deras barn (avser både nytt boende och
nya platser i befintligt boende)
Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.e.
Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.e.
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
Kommun och ideell förening i samverkan

Annan part, ange vem:
6.e. Ny kommunal mottagning eller nytt team inom området våld i nära relationer
Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.f.
Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.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 var SÄRSKILT riktad 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:

Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”Mobilt uppsökande team har satts igång med
operativ beredskap dygnet runt”):
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Beskriv insatsen:

Om en ideell förening har samverkat med kommunen, ange föreningens åtagande:
6.f. Etablering av ny ideell förening inom området våld i nära relationer
Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.g.
Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.g.
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 2011
en tjejjour för romska flickor och kvinnor”):

Beskriv insatsen:

Om kommunen och föreningen har samverkat, ange kommunens åtagande:
6.g. Utbildning inom området våld i nära relationer (t.ex. konferenser, kurser, studiecirklar,
handledning)
Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.h.
Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.h.
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
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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”):

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 ”):

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
Ideell förening
Kommun och ideell förening i samverkan

Annan part, ange vem:
6.h. 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 har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.i.
Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.i.
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: Folbokförda män och kvinnor över 16 år har svarat på
undersökningen
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”):

Analys och implementering av undersökningen Trygg i din stadsdel, med ca1 100 respondenter
folkbokförda i Älvsjö i åldern 16-79 år. Personerna är uppdelade på sju mindre bostadsområden inom
Älvsjö. Utrednings-och statistikkontoret AB, genomförde undersökningen genom postenkäter och
telefonintervjuer. Svaren har sammanställts i juni 2012 och svarsfrekvensen var 64 procent. Särskilda
datakörningar i materialet vad gäller frågorna om relationsnära våld gjordes i sept 2012. Lokala
Brottsförebyggande rådet följer upp resultaten i undersökningen i två arbetsgrupper, men då
erfarenheten om relationsnära våld i undersökningen är liten, har inga särskilda insatser inom
området planerats. Undersökningen är redovisad på nämndmöten och har behandlats på IOF- möten.
Ange vad inventeringen/kartläggningen visar:

Rapport 2011

7(15)

Undersökningen är anonym, men uppgift om bostadsområde, ålder, kön och om man anser sig ha en
funktionsnedsättning, anges av de svarande. Det är ett litet antal personer som uppger sig ha
erfarenhet av relationsnära våld och det är alltid svårare att dra slutsatser från en liten grupp. Av de
svarande är det något fler män än kvinnor som har erfarenhet av relationsnära våld. Männen som har
dessa erfarenheter är i åldern 16-24 år. Trots att det är ca 100 fler kvinnor än män som totalt svarat på
undersökningen, är det alltså något fler män som varit utsatta för relationsnära våld. Det väntade vi
oss inte.
En sak som tydligt framgår är att de personer som anser sig ha en funktionsnedsättning, har ungefär
tre gånger högre erfarenhet av våld eller tre gånger högre oro för att utsättas för relationsnära våld.
Detta överensstämmer med snittet bland funktionsnedsatta svaranden i hela staden. En slutsats vi drar
är att det som framkommit i forskning, om funktionsnedsatta personers dubbla utsatthet, tyvärr
stämmer även i Älvsjö.
I övrigt säger inte bostadsområdet eller ålder något särskilt om målgruppen. Jämfört med siffrorna för
Stockholms stad ligger respondenterna i Älvsjö ca 0,5% under i upplevd utsatthet.
Fråga: Har du under de senaste 12 månaderna under ett bråk eller gräl med den du har eller den du
har haft en relation med, utsatts för lindriga slag, knuffar, hot, trakasserier eller dylikt?
Av de 971 personerna som svarade på frågan svarade 1,7 procent ja, vilket motsvarar ca 14 personer.
Det är en liten minskning sedan en tidigare undersökning 2009. Formuleringen av frågan kan
kritiseras, då vi inte vet exakt vad respondenten svarat ja till, är det till exempel hot eller knuffar?
Under projekttiden har 23 kvinnor och en man ansökt om stöd av socialtjänsten.
Fråga: Är du orolig för att utsättas för överfall eller våld i hemmet?
Av de 1036 respondenterna var det 1,3 procent, 15 personer, som svarade att de ganska eller mycket
ofta kände oro för överfall eller våld i hemmet. Det är en stor minskning sedan förra mätningen 2009.
Formuleringen av frågan kan kritiseras då man inte vet om respondenterna är rädda för okända
gärningsmän eller om det är närstående gärningsmän.
Fråga: Har du själv under de senaste 12 månaderna utsatts för sexuella trakasserier?
Av de 1084 respondenterna svarar 2,2 procent ja, vilket motsvarar 23 personer. Det är en liten
ökning jämfört med förra mätningen 2009. Formuleringen av frågan kan kritiseras då vi inte vet om
förövaren hade en relation med respondenten eller om de sexuella trakasserierna skett av okända
personer.

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening
Kommun och ideell förening i samverkan

Annan part, ange vem:
6.i. Handlingsplan inom området våld i nära relationer (ny eller reviderad)
Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.k.
Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.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
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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”):

Beskriv kort innehållet i handlingsplanen:

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening
Kommun och ideell förening i samverkan

Annan part, ange vem:
6.k. Inrättande av kommunal kvinnofridssamordnare eller annan liknande
samordningsfunktion
Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.l.
Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.l.
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. ”En kvinnofridssamordnare har anställts senast
den åååå-mm-dd”):

Kvinnofridssamordnaren anställdes 2011-11-01 på halvtid.
Beskriv kort uppdraget för den kommunala kvinnofridssamordnaren/samordningsfunktionen:

Kvinnofridssamordnaren har samordnat och kvalitetsutvecklat arbetet mot våld i nära relationer inom
Individ- och familjeomsorgen, Enheten för omsorg om äldre och Enheten för omsorg om
funktionsnedsatta. Samordnaren har hållit sig uppdaterad med ny kunskap inom området och
implementerat det på enheterna. Samordnaren har tillsammans med enheterna tagit fram skriftliga
rutiner, checklistor och utredningmallar och följt upp hur dessa fungerar. Kvinnofridssamordnaren
har haft en litteraturgrupp med personal från sex olika enheter samt sammankallat en resursgrupp
med representanter från tio personalgrupper. Samarbetet med andra aktörer såsom polisen,
vårdcentraler och Svenska kyrkan har utvecklats.
Kvinnofridsarbetet på lokal nivå i en stadsdelsförvaltning, kräver att vissa styrdokument utarbetas
från stadens centrala förvaltningar, såsom Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen. Även stadens
ärendedokumentationssystem behöver förändras, exempelvis så att statistik om erfarenhet av våld
kan tas fram, vilket Stadsledningskontoret har ansvar för. Staden har aldrig tidigare haft några
riktlinjer i arbetet mot realtionsnära våld. Samordnaren har varit sakkunnig i en arbetsgrupp i
Socialförvaltningen som reviderat Stockholms stads handlingsprogram för kvinnofrid 2012-2014,
som antogs av kommunfullmäktige i april 2012, samt ingått i stadens arbetsgrupp för att ta fram de
första riktlinjerna mot relationsnära våld som planeras bli klara till 2013.
6.l. Förebyggande insatser och information
Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.m.
Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.m.
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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):
Allmänheten
Skolan
Hälso- och sjukvården
Polisen
Rättsväsendet
Ideella föreningar
Annan, 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”):

Foldrar har tryckts upp och delats ut till olika enheter vid polisen, skolor, förskolor, vårdcentraler,
åklagare, arbetsförmedling, försäkringskassa, religiösa församlingar, brottsofferjour. Utskick med
information till alla hushåll och annons i lokaltidningen om relationsnära våld och vad det finns för
hjälp att få. Förbättrat webbinformationen.
Beskriv insatsen:

170 st foldrar har delats ut, med lokal information om vilken hjälp som finns att få och vart
samverkanspartners kan vända sig. Ca 22000 hushåll har fått information om relationsnära våld och
vart de kan vända sig för stöd av stadsdelsförvaltningen eller till frivilliga organisationer. Annons
med liknande information har satts in vid två tillfällen i lokaltidningen. På webben har informationen
förbättrats både till våldsutsatta, våldsutövare och anhöriga/närstående.
Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening
Kommun och ideell förening i samverkan

Annan part, ange vem:
6.m. Annan insats inom området våld i nära relationer (en eller flera)
Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.n.
Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ÆGå till 6.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
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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”):

Utveckling av socialtjänstens utredningar. De utredningsmallar som fastställts av ledningsgruppen
och utarbetats i tidigare projekt har använts och förbättrats under projekttiden. Checklistor "lathund"
har utarbetats. Ett resultat av utvecklingen är att det Inom Individ-och familjeomsorgen sedan i april
2012, finns en särskild handläggare på halvtid som gör alla IOFs utredningar och beviljar insatser.
Vid en barnavårdsutredning om barn som lever i våld, kan våldsutövande fäder erbjudas samtal om
våld. Samtalen om våldets konsekvenser innebär ett gemensamt avtal mellan tre parter, mannen utredande socialsekreterare för barnet och den mottagning som ska utföra samtalen, säkerställan av
att dessa samtal inte leder till upprepat våld och en "kvittens" när samtalen är genomförda.
Vad gäller utredningsarbetet för äldres utsatthet för våld och funktionsnedsattas utsatthet för våld
finns en utredningsmall, olika fiktiva ärenden har dokumenterats för att exemplifiera och möten med
stadens Äldreförvaltning, där löften getts om utbildning, nya riktlinjer med anvisningar om
relationsnära våld och en metodhandbok . Handläggaren för relationsnära våld inom IOF kan vid
behov konsulteras av biståndsbedömarna och möjlighet till samhandläggning av insatser finns.

Beskriv insatsen:

A.Den utredningsmall för våldsutsatta kvinnor som utarbetades i tidigare projekt, har använts av
socialsekreterare och förbättrats. En särskild handläggare för relationsnära våld finns sedan i april
2012. En lathund för att förtydliga arbetet vid ett akut skede har tagits fram.
B. Den utredningsmall för våldsutsatta äldre personer som utarbetas i tidigare projekt har används
och förbättras av biståndsbedömare. Fiktiva ärenden har dokumenterats för att exemplifiera vad som
ska dokumenteras både när en våldsutsatt person söker hjälp samt inte ansöker om hjälp.
C. Den checklista vid BBIC-utredning om barn som lever i våld, som utarbetats i tidigare projekt,
har använts av socialsekreterare vid enheten för barn och familj och förbättras. En lathund för att
förtydliga arbetet vid ett akut skede och på längre sikt har tagits fram
Personalomsättningen har bidragit till att utredningsmallarna har implementerats igen för att
användas av nuvarande personal.
Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss):
Kommun
Ideell förening
Kommun och ideell förening i samverkan

Annan part, ange vem:
6.n. Övrig information
Ytterligare information från arbetet under 2011:

(t.ex. erfarenheter, reflektioner, hinder,

framgångsfaktorer)
Ange eventuella bilagor i punkt 14.

7. Uppgifter om samverkan inom offentlig sektor
7. Inom ramen för projektet har samverkan skett mellan följande aktörer
Socialtjänst
Annan kommunal aktör – Om ja, vilken/vilka? Socialförvaltningen, Äldreförvaltningen
Polis
Hälso- och sjukvård
Ideell förening
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Annan aktör – Om ja, vilken/vilka?
Ev. kommentar:

8. Uppföljning av projektet
8.a. Hur har projektet dokumenterats?
Insamling och registrering av data
Dokumentation av de arbetssätt och metoder som har använts
Annat, ange vad:

8.b. Har projektet utvärderats?
Ja, intern utvärdering
Ja, extern utvärdering
Nej, men utvärdering är planerad, ange tidpunkt:
Nej
Om ja, beskriv kortfattat resultatet av utvärderingen:
8.c. I vilken utsträckning har förväntade resultat i den beviljade ansökan om utvecklingsmedel 2011
uppnåtts? Sätt ett kryss här nedan:
Helt

I stor utsträckning
Delvis
I liten utsträckning
Inte alls

8.d. Har projektet lett till andra resultat än vad som förväntades i ansökan?
Om så, beskriv de viktigaste avvikelserna: Förändringar i organiseringen av socialtjänstens arbete.

Genom projektet har det tydliggjorts att det behövs en kvalificerad handläggare som genomför
utredningarna om våld i nära relationer. En handläggare har fått dessa arbetsuppgifter på halvtid och
en tydlig förbättring har skett.
En annan förändring som tydliggjorts är att Enheten för Barn- och familj behöver förändra sin
beredskap för akuta, nya ärenden. De fem socialsekreterarna i gruppen turas om att ha jour och är då
också mottagningsfunktion. Gruppen är för liten för att ha en mottagningsfunktion på heltid. Det har
särskilt visat sig vara en nackdel när det finns risk för att barn utsatts för våld eller bevittnat våld, att
olika personer har jour olika dagar. Diskussioner pågår om hur man kan förbättra sin
mottagningsfunktion så att det blir säkrare för de utsatta barnen.
8.e. 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: Fler tar kontakt och söker hjälp. Föregående projektår var det 14 våldsutsatta kvinnor

som sökte och fick hjälp av socialtjänsten, detta projektår är det 23 kvinnor.
8.f. 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
8.g. 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, projektet avslutas
Nej, projektet har inte implementerats i ordinarie verksamhet, arbetet fortsätter i projektform
Vet inte
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8.h. Vilka övriga slutsatser avseende framtida genomförande har ni dragit? Beskriv:
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9. Ekonomisk redovisning
9.a. Intäkter
Fyll i det beviljade beloppet utvecklingsmedel år 2011. 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 2011

Belopp

Utvecklingsmedel år 2011 (samma belopp som i punkt 2)

300000 kronor

Disponibla utvecklingsmedel från tidigare år

35030 kronor

Medel från sökande kommun och ev. medsökande kommuner

kronor

Andra medel

kronor
335 030

Summa planerad finansiering

kronor

9.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

Personal inklusive sociala
avgifter

300000
kronor

300000
kronor

kronor

kronor

311000 kronor

Lokalhyra

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

Inventarier

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

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

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

Utvärdering

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

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

kronor

kronor

kronor

kronor

kronor

Summa kostnader

kronor

kronor

kronor

kronor

311000 kronor

Kostnader 2011

10. 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)
2011 (budget)

2011 (utfall)

Verksamhetsstöd, föreningsbidrag eller liknande bidrag
till ideella föreningar inom området

0 kronor

0 kronor

Kommunens övriga resurser inom området

0 kronor

0 kronor
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11. Övrig information till länsstyrelsen
Redovisning av överförda restmedel från 2010 års beviljade medel om 35 030: Litteratur och film med 4.418 kr,
självhjälpsbok som delats ut till brottsoffer 1750 kr, två socialsekreterare har gått Ungdomsstyrelsens utbildning till en
kurskostnad om 15.800kr, kostnad för samverkansseminarium för IOF med 27 socialsekreterare 6 075kr.
Totalt belopp: 28 043kr

12. 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

13. 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
Älvsjö 2012-11-15

Underskrift

Namnförtydligande
Göran Sjödin

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 28 februari 2013. Alla inkomna rapporter skickas som bilagor i e-posten tillsammans
med länsstyrelsens förteckning i Excel-format över alla beviljade projekt i länet. Bilagor som inte finns
elektroniskt kan skickas per post.
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