Dnr 39428/2013
Blankett för kommuner/stadsdelsförvaltningar

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som
bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare
Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd
under tiden ni fyller i ansökningsblanketten.
Ni kan ansöka om medel för ert utvecklingsarbete för år 2014.
Varje kommun/stadsdelsförvaltning får endast lämna in en ansökan. Flera kommuner eller
stadsdelsförvaltningar kan ansöka gemensamt (se information i anvisningarna).

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 8 januari 2014.
Så här använder ni den elektroniska blanketten:
1. Spara blanketten i din dator. Döp den till ”kommunens/stadsdelsförvaltningens
namn” följt av ”utvmedel våld 2014”.
2. Spara blanketten igen när du har fyllt i den.
3. Skriv ut blanketten, behörig person undertecknar ansökan. Posta den sedan till:
Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. Ansökan ska även skickas med e-post till:
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Skriv ”kommunens/stadsdelsförvaltningens
namn” och ”ansökan utvmedel våld 2013” i ämnesraden.
4. Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 8 januari 2014.

1. Grunduppgifter - Obligatorisk
Sökande kommun/stadsdelsförvaltning:

Kommunen/stadsdelsförvaltningen ligger i län:

Socialförvaltningen

Stockholm

Adress:

Postnummer och ort:

Swedenborgsgatan 20 B

106 64 Stockholm

Kontaktperson:

Befattning:

Pia Modin

Utredare/kvinnofridssamordnare

E-postadress till kontaktperson:

pia.modin@stockholm.se
Telefon till kontaktperson:

08 - 508 25618
Sökt belopp för 2014:

2 412 016 kronor

Bidraget utbetalas till
(välj ett av två alternativ)

Plusgiro nr: 1268-2 Bankgiro nr:

Betalningsreferens för kommunens
bokföring (max 10 tecken):

2120000142
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2. Prestationskrav 2014
Kommuner/sdf som inte tidigare har ansökt om utvecklingsmedel hos
Socialstyrelsen och inte uppfyller prestationskraven för 2014, kan endast
beviljas utvecklingsmedel för arbete med att uppnå angivna prestationskrav
nedan. Ni ansöker då på sidan 18 – ”Andra åtgärder” (7.4).

Krav för att kunna beviljas medel för 2014
För att kunna beviljas medel för 2014 måste sökande kommun/sdf uppfylla vissa
prestationskrav. Nedan anges vilka fyra prestationskrav som gäller för 2014.
Vår bedömning om ni uppfyller prestationskraven baseras endast på den information
somni lämnar i denna ansökan. Alla uppgifter nedan är obligatoriska att besvara.
Notera att prestationskraven gäller för samtliga kommuner om det är en
gemensam ansökan.
Prestationskrav 1 - Kommunen/sdf ska visa att de har kunskap om omfattningen av

våld i nära relationer i sin kommun/sdf.
Har ni uppgifter om omfattningen av våld i nära relationer inom hela kommunen för år 2012 och/eller
2013?
ja, 2012

nej

ja. 2013

nej

Om ja, fyll i de uppgifter ni har:
- Antalet våldsutsatta kvinnor – ange hur många totalt: 0 (siffror)
- Antalet barn som har bevittnat våld – ange hur många totalt:
(siffror)
- Antalet barn som själva har utsatts för våld – ange hur många totalt:
(siffror)
- Antalet våldsutövare – ange hur många totalt: 0 (siffror)
Beskriv kort hur ni tagit fram dessa siffror?

Socialförvaltningen genomförde sommaren 2013 en enkätundersökning bland 7000 kvinnor och män
mantalsskrivna i staden. Enkätfrågorna var uppdelade på olika former av våld och avsåg partnervåld.
Uppräknat till hela stadens befolkning utsattes 2012:
31 000 kvinnor för uppepade verbala kränkningar; 23 000 män
8000 kvinnor för fysiskt våld; 9000 män
2800 kvinnor för grövre fysiskt våld; 2800 män
3000 kvinnor för sexuell handling mot sin vilja; 1200 män
2000 kvinnor för grövre sexuellt våld; 400 män.
Kartläggningen bifogas.
Kartläggningen innehåller inte frågor om våldsutövning. Antalet våldsutövare torde dock vara lika
många som antalet våldsutsatta. Om man enbart ser till fysiskt våld och grövre, så är det minst 8000
som utövat fysiskt våld mot kvinnor.
Har ni uppgifter om omfattningen av våld bland enskilda som varit i kontakt med socialtjänsten för år
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2012 och/eller 2013?
ja, 2012

nej

ja. 2013

nej

Om ja, fyll i de uppgifter ni har nedan:
- Antalet våldsutsatta kvinnor – ange hur många totalt:
(siffror)
- Antalet barn som har bevittnat våld – ange hur många totalt:
(siffror)
- Antalet barn som själva har utsatts för våld – ange hur många totalt:
(siffror)
- Antalet våldsutövare – ange hur många totalt:
(siffror)
Beskriv kort hur ni tagit fram dessa siffror?
Beskriv kort hur kommunen/sdf har arbetat eller arbetar för att få kunskap om våldets omfattning:

Det finns inte siffror som omfattar hela staden.

Om ni har dokumenterade sammanställningar över våldets omfattning i er kommun
exempelvis en kartläggning, skicka med den som bilaga till ansökan.
Prestationskrav 2 - Kommunen/sdf ska visa att de har en gällande handlingsplan

genom att de följer de rekommenderade åtgärderna under avsnittet Handlingsplan
enligt SOSFS 2009:22.
Har ni en gällande handlingsplan beslutad på politisk nivå som är utformad i enlighet med SOSFS
2009:22, Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt
barn som bevittnat våld.
ja
Ange på vilken politisk nivå handlingsplanen har beslutats: Socialnämnden och när: 20130416. Ska
även beslutas av kommunfullmäktige inom kort.
nej
Om ja, beskriv kort hur ni arbetar med våld i nära relationer enligt ovan beslutade dokument:

Socialförvaltningen har utarbetat riktlinjer för handläggning av ärenden inom socialtjänsten som
handlar om våld i nära relationer. Staden har inte tidigare haft riktlinjer inom detta område. Under 2014
kommer socialtjänstens handläggare att erbjudas utbildningar om riktlinjerna.
Riktlinjerna bifogas.
Staden har ett program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer, som gäller för stadens alla
förvaltningaroch bolag. Socialförvaltningen ska förbättra arbetet med att implementera programmets
mål och att öka kunskapen om våld i nära relationer hos stadens anställda.
Programmet bifogas.

Om ni har en färdig handlingsplan som är utformad enligt SOSFS 2009:22 bifoga den
som bilaga till ansökan.
Prestationskrav 3 - Kommunen/sdf ska kunna visa att de har påbörjat det planerade

utvecklingsarbetet enligt tidigare beslut om utvecklingsmedel.
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Har ni påbörjat det planerade utvecklingsarbetet enligt beslutet om utvecklingsmedel 2012 och/eller
2013?
ja
nej
Om nej, kommentar:

Arbetet med utveckling av stödinsatser för barn med ett aggressivt beteende under boendetiden Project Support - har ej kunnat påbörjats med anledning av att verksamheten i början av februari 2013
var tvungen att flytta då i verksamhetens lokaler visade sig vara hälsovådliga. Efter knappt fyra
månader i evakueringslokalerna flyttades verksamheten ånyo då även dessa lokaler upptäcktes vara
hälsovådliga. Kriscentrum för kvinnor och barns skyddade boende är idag i tillfälliga lokaler i en annan
verksamhetsform, ett kollektivboende, där det inte är möjligt att påbörja ett utvecklingsarbete utifrån
Project Support. Utvecklingsarbetet kommer att påbörjas då verksamheten är åter i ordinarie lokaler,
beräknad månadsskiftet januari-februari 2014.
Arbetet med riskbedömningar gällande de boende barnen har kunnat fortgå som planerat.
Prestationskrav 4 - Kommunen/sdf ska påbörja ett arbete med processer och rutiner

för att följa upp socialtjänstinsatser på individ- och verksamhetsnivå som överlämnats
till annan utförare, t.ex. insatsen skyddat boende på kvinnojour.
Ska ni påbörja ett arbete med processer och rutiner för att följa upp socialtjänstinsatser på individ- och
verksamhetsnivå som överlämnats till annan utförare, t.ex. insatsen skyddat boende på kvinnojour?
ja, vi har redan påbörjat
ja, vi ska påbörja
nej

Kommunen/sdf kommer vidare att behöva redovisa det utvecklingsarbete som genomförts
under 2013 genom en återrapporteringsblankett som ska skickas in till Socialstyrelsen. Vi
kommer att begära in denna under början av 2014 och inte förrän denna har lämnats in kan
nya medel för 2014 eventuellt beviljas.
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3. Sammanfattning av ansökan – Obligatorisk
Sammanfatta er ansökan med max 250 ord. Sammanfattningen ska innehålla: övergripande
syfte med ansökan, hur ni planerar att utveckla ert arbete genom denna ansökan, målgrupper,
aktiviteter och förväntade resultat. Om ansökan är gemensam ansvarar den huvudsökande
kommunen/sdf för att fylla i sammanfattningen. Tips! Fyll gärna i sammanfattningen sist.
Socialförvaltningen ansöker om medel för att fortsätta två utvecklingsprojekt som inleddes 2013 vid
stadens skyddade boende, Kriscentrum för kvinnor och barn. Det första handlar om att utveckla
bedömningsinstrument för barn som upplevt våld i nära relation, vilket utgör en del i ett större
forskningsprojekt som bedrivs av Göteborgs universitet. Målgruppen utgörs av samtliga kvinnor som
placerats hos Kriscentrum och deras medföljande barn. Projektet syftar till att utveckla en modell för
bedömning av risken för barnets fortsatta utsatthet för familjevåld.
Det andra projektet handlar om utveckling av stödinsatser till våldsutsatta barn, som leds av Karlstads
universitet. Projektet syftar till att utveckla och pröva användbarheten av metoden Project Support,
en stödinsats för barn som exponerats för våld i föräldrars nära relation. Målet för Kriscentrum för
kvinnor och barn är att finna metoder för hur det skyddade boendet bättre kan bemöta barn med ett
aggressivt beteende och ge stöd på bästa sätt.
Socialförvaltningen ansöker vidare om en funktion som ska medverka till att utveckla samordning och
samverkan inom staden när det gäller våld i nära relationer. Samordningsfunktionen ska
implementera stadens program samt riktlinjer för handläggning av ärenden som handlar om våld i
nära relationer. Det främsta syftet är att stadsdelsförvaltningarnas socialtjänst ska erbjuda likvärdiga
insatser till vuxna personer som utsätts för våld, barn som upplevt våld och våldsutövare. Därutöver
förväntas en ökad medvetenhet om våld i nära relationer ha uppnåtts hos stadens övriga förvaltningar
och bolag.

4. Gemensam ansökan – samverkan
4.1.

A.

Är ansökan gemensam för två eller flera kommuner eller stadsdelsförvaltningar
som samverkar?

ja
nej

B. Om ni har svarat ja på A, på vilket sätt har ni reglerat er samverkan? Sätt ett kryss.
Genom en överenskommelse beslutad på politisk nivå i varje kommun/stadsdelsförvaltning
Genom överenskommelse beslutat på annat sätt – ange vilket:

C. Beskriv hur er samverkan kommer att se ut:
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4.2.

Samverkande kommuner eller stadsdelsförvaltningar

Skriv endast namn på kommunen eller stadsdelsförvaltningen som ni samverkar med, t.ex. Borås (inte
Borås Stad). Fyll på om det finns fler kommuner eller stadsdelsförvaltningar som samverkar.

Samverkande kommuner/stadsdelsförvaltningar:

Kontaktperson/er i samverkande kommun/stadsdelsförvaltning:
(namn)
(e–post)
(namn)
(e–post)
(namn)
(e–post)
(namn)
(e–post)
(namn)
(e–post)
(namn)
(e–post)
(namn)
(e–post)
(namn)
(e–post)
(namn)
(e–post)
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5.

Nulägesbeskrivning - Obligatorisk

För att Socialstyrelsen ska få en uppfattning om hur arbetet med våld i nära relation ser ut idag
i er kommun/sdf ska ni fylla i nulägesbeskrivningen nedan. Om ni ansöker tillsammans med
flera kommuner eller stadsdelsförvaltningar, ska de samverkande kommunerna fylla i en
egen nulägesbeskrivning för sin kommun/sdf som blir en bilaga till huvudansökan (se
bilaga 1 för de samverkande kommunernas nulägesbeskrivning).
A. Finns det i er kommun/sdf en särskild samordningsfunktion för kommunens arbete inom området
våld i nära relationer?
ja
nej
Om ja, på vilken nivå i organisationen finns denna funktion (t.ex. sitter i en stabsfunktion):

Samordnaren finns inom den strategiska enheten vid Socialförvaltningen. Uppdraget omfattar cirka 6070% av en heltid.
Vilka uppdrag innefattas i funktionen? (t.ex. ta fram rutiner, samverkansuppdrag):

Funktionen har en samordnande roll i relation till de 14 stadsdelsförvaltningarna. Arbetet är på en
övergripande nivå och består t.ex. i att utarbeta program för hela staden mot våld i nära relationer,
riktlinjer för socialtjänstens handläggning av ärenden, kartläggning.

Hur finansieras denna funktion idag?

Inom socialförvaltningens budget.
B. Finns samverkan inom socialtjänsten inom området våld i nära relation?
ja
nej
Om ja, beskriv kort hur denna samverkan ser ut:

Samordnaren har två nätverk med deltagare från stadsdelsförvaltningarna:
1. Ansvariga enhetschefer vid stadsdelsförvaltningarna.
2. Handläggare vid stadsdelsförvaltningarna
C. Vilka externa aktörer samverkar socialtjänsten regelbundet med när det gäller våld i nära relation?
Sätt ett eller flera kryss.
polis
hälso- och sjukvård
skola
ideella föreningar – ange vilka:
andra – ange vilka:
Beskriv kort hur er samverkan med externa aktörer ser ut:

Socialförvaltningens samtliga verksamheter som riktar sig till barn och vuxna som lever i våld har en
löpande samverkan med ovan aktörer på såväl en övergripande nivå som en individnivå. För
Kriscentrum för kvinnor och barn, Barnahus, och Kruton - skyddat boende för flickor och pojkar
utsatta för hedersrelaterat våld- är en samverkan med ovan aktörer en förutsättning för
kvalitetsutveckling i verksamheten.
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D. Om ni har satt kryss för ideella föreningar i C, har ni ingått skriftligt avtal med den ideella föreningen
när den på uppdrag av socialnämnden genomför insatser enligt socialtjänstlagen? Sätt ett kryss.
ja
nej
Om ja, beskriv kort hur er samverkan med den ideella föreningen ser ut:

Om nej, vad är anledningen:

E. Vilka skriftliga rutiner har ni för socialtjänstens arbete med att upptäcka, utreda, bedöma eller följa
upp inom området våld i nära relationer? Beskriv kort.
För våldsutsatta kvinnor:

För barn som bevittnat/utsatts för våld:

För våldsutövare:

F. Använder ni några standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med att upptäcka, bedöma, utreda
eller följa upp inom området våld i nära relationer?
ja
nej
Om ja, namnge vilka standardiserade bedömningsmetoder ni använder: FREDA - en standardiserad

bedömningsmetod för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.
Beskriv kort hur och när dessa används:

Kriscentrum för kvinnor och barn använder FREDA Beskrivning och FREDA Farlighetsbedömning
som en del i det dagliga arbetet med de placerade kvinnorna
G. Vilka öppna insatser erbjuder socialtjänsten våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld
och våldsutövare? Beskriv kort.
För våldsutsatta kvinnor:

- Kriscentrum för kvinnor och barns samtalsmottagning, som även inrymmer en mottagning för
kvinnor utsatta för sexualiserat våld, erbjuder kostnadsfria samtal där kvinnan även kan vara
anonym.

För barn som bevittnat/utsatts för våld:

För våldsutövare:

H. Vilka skydd- stöd- och behandlingsinsatser erbjuder socialtjänsten som biståndsbedömda insatser
för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare? Beskriv kort.
För våldsutsatta kvinnor:
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- Kriscentrum för kvinnor och barns skyddade boende tar emot våldsutsatta kvinnor och medföljande
barn där kvinnan placeras med ett biståndsbeslut av ansvarig stadsdel/kommun. Under
placeringstiden erbjuder Kriscentrum för kvinnor och barn enskilda samtal både till kvinnor och
barn, samtal som är en kombination av praktiskt och bearbetande arbete. Både kvinnan och barnen
erbjuds ett återupprättande och ett bearbetande där de får möjlighet att sätta ord på och kartlägga
våldet.

För barn som bevittnat/utsatts för våld:

För våldsutövare:

I. Använder ni idag några särskilda metoder när ni genomför t.ex. stödsamtal eller gruppsamtal?
ja
nej
Om ja, namnge vilka metoder ni använder:

- Kriscentrum för kvinnor och barns använder Trappan- en krisinterventionsmodell för att möta barn
som upplevt våld.
J. Använder ni några standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med att bedöma behovet av
individuellt anpassade insatser för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och
våldsutövare?
ja
nej
Om ja, namnge vilka standardiserade bedömningsmetoder ni använder:

FREDA - en standardiserad bedömningsmetod för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.
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6.

Ansökan om åtgärder

Det finns tre utvecklingsområden att söka medel för:
1. Förutsättningar för en fungerande verksamhet
2. Socialtjänstens arbete med upptäckt, utredning och uppföljning.
3. Socialtjänstens arbete med insatser för skydd, stöd och behandling.

Det finns också möjlighet att ansöka om ”andra åtgärder” men de måste fortfarande ligga inom
ramen för prioriteringarna för dessa utvecklingsmedel. Mer information om vad Socialstyrelsen
avser med respektive utvecklingsområde samt andra åtgärder finns i anvisningarna.

Kryssa endast i de åtgärder som ni söker medel för!

6.1 Förutsättningar för en fungerande verksamhet
Beskriv kort hur ni arbetar idag inom detta utvecklingsområde i er kommun/stadsdelsförvaltning
(vad behöver ni utveckla inom området, mål på lång sikt, mm, max 150 ord):

Socialförvaltningen har en kvinnofridssamordnare på deltid (60-70%) som har en samordnande roll i
relation till de 14 stadsdelsförvaltningarna. Arbetet är på övergripande nivå och har bestått i att utarbeta
program för hela staden mot våld i nära relationer, riktlinjer för socialtjänstens handläggning av ärenden
och kartläggning av omfattningen av partnervåld. Samordnaren har nätverk med dels ansvariga
enhetschefer vid stadsdelsförvalningarnas socialtjänst, dels handläggare av våldsärenden inom
socialtjänsten.
Samordnaren deltar i SKLs nationella nätverk för kvinnofridssamordnare samt i Länsstyrelsens
kvinnofridsnätverk.
Målet är att inom staden sprida kunskap om programmet och riktlinjerna. Medvetenheten om våld i nära
relationer ska öka och fler ska våga se, fråga och agera vid misstanke om våld i nära relationer.
Åtgärd 6.1.1 Kvalitetsutveckling på verksamhetsnivå av kommunens/sdf arbete mot våld i nära
relation
Vi söker medel för systematisk kvalitetsutveckling på verksamhetsnivå av
kommunens arbete mot våld i nära relation.
A. Beskriv hur ni planerar att kvalitetsutveckla er verksamhet inom området våld i nära relation:

B. Vilka rutiner och processer avser ni att utveckla och säkerställa för respektive målgrupp? Beskriv
kort.
För våldsutsatta kvinnor:

För barn som bevittnat/utsatts för våld:

För våldsutövare:
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C. Planerar ni att utveckla rutiner för arbete med någon av nedan särskilt utsatta grupper? Sätt ett
eller flera kryss:
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
våldsutsatta kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld
våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år
våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
nej, rutinerna riktar sig inte specifikt till någon av ovannämnda särskilt utsatta grupper.
Beskriv kort:

D. Kommer arbetet att genomföras tillsammans med någon extern partner? Sätt ett kryss.
ja – ange vilken eller vilka:
nej
Om ja, beskriv kort hur:

E. Söker ni medel för några kompetensutvecklingsinsatser inom ert arbete med kvalitetsutveckling för
2014?
ja
nej
Om ja, beskriv dessa och vilka som ska ta del av dem: (t.ex frivilliga jourkvinnor, polis, hälso- och
sjukvårdspersonal)?

F. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med kvalitetsutveckling under 2014?: (t.ex. ”Vi har beslutat
om nya rutiner för att upptäcka våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem”):

F. Vad är er förväntade kostnad för denna åtgärd för 2014?
(kr)

Åtgärd 6.1.2 Samordning och samverkan
Vi söker medel för samordning och samverkan.
A. Beskriv kort samordningsfunktionens syfte, uppdrag och vilka delar av socialtjänsten som ska
samordnas:

Funktionen ska tillsammans med socialförvaltningens kvinnofridssamordnare förstärka arbetet med
att implementera stadens program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer samt riktlinjerna för
socialtjänstens handläggning av ärenden som handlar om våld. Det övergripande syftet är att
medverka till att större likställighet uppnås inom stadens 14 stadsdelsförvaltningar när det gäller
handläggning av och insatser mot våld i nära relationer. Stadsdelsförvaltningarna har organiserat
arbetet på olika sätt. De positiva erfarenheterna från deras arbete samt kunskap genom aktuell
forskning om våldsutsatta vuxna, barn som upplevt våld och våldsutövare ska spridas för att utveckla
kvaliteten inom stadens socialtjänst. Samordningsfunktionen ska även ha ett våldsförebyggande
perspektiv.
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B. På vilken nivå i organisationen kommer samordningsfunktionen att vara placerad?

Inom den strategiska enheten vid socialförvaltningen.
C. Hur kommer samordningsfunktionens arbete att säkras på lång sikt?

Samordningsfunktionen planeras att på sikt ingå i socialförvaltningens ordinarie verksamhet.
D. Hur kommer samordningsfunktionen att arbeta med extern och intern samverkan (t.ex. vilka
aktiviteter ska genomföras)?

Göra en noggrann kartläggning av stadsdelsförvaltningarnas arbete mot våld i nära relationer. Vilka
insatser som finns för våldsutsatta vuxna, barn som upplevt våld och våldsutövare. Undersöka om det
behövs särskilda insatser för män som utsätts för våld. Hur organiserar stadsdelsförvaltningarna
arbetet, vilka interna samverkansrutiner finns, vilka projekt har genomförts och vilka effekter har
dessa uppnått. Hur följer socialtjänsten upp arbetet (t.ex. placeringar på skyddat boende). Finns det
tydlig information om vart medborgarna ska vända sig om de lever med våld i nära relationer. Syftet
med kartläggningen är att klargöra inom vilka områden socialtjänstens arbete behöver förstärkas.
Genomföra utbildningar om de nya riktlinjerna mot våld i nära relationer för socialtjänstens
handläggare.
Insatser för att öka kunskapen hos stadens förvaltningar och bolag om våld i nära relationer och om
stadens mål i programmet kvinnofrid - mot våld i nära relationer. Staden är en stor servicegivare och
arbetsgivare som kan ta ett ansvar för att motverka våld i nära relationer.
Göra en inledande plan för hur staden kan arbeta våldsförebyggande så att våld i nära relationer inte
uppstår. Samverka med andra aktörer för att göra primärpreventiva insatser, t.ex. för barn och unga
inom utbildning (förskola/skola), idrott och kultur.
Omvärldsbevakning av aktuell forskning och evidensbaserade metoder inom området, inklusive
metoder för att förebygga våld.
Kunskapsutbyte med landstingets Kunskapscentrum Våld i nära relationer
E. Vad är ert förväntade resultat med samordningsfunktionen för 2014? (t.ex.
”Samordningsfunktionen har arbetat fram en gemensam rutin för samverkan i enskilda ärenden för
hela socialnämndens förvaltning”):

Samordningsfunktionen har medverkat till att stadsdelsförvaltningarnas socialtjänst kan erbjuda
likvärdiga insatser till vuxna och barn som lever med våld i nära relationer.
Medvetenheten om våld i nära relationer har ökat hos stadens övriga förvaltningar och bolag. Fler
anställd vågar se, fråga och agera vid misstanke om att våld förekommer.
F. Kommer ni att använda era rutiner tillsammans med någon extern partner? Sätt ett kryss.
ja – ange vilken eller vilka:
nej
Om ja, beskriv kort hur:

Samordningsfunktionens arbete består inte främst i att ta fram rutiner.
G. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd samt ange egenfinansiering (om detta finns
för åtgärden) för 2014?
1 586 800 (kr) varav egenfinansiering

(kr)
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6.2. Socialtjänstens arbete med upptäckt, utredning och uppföljning
Beskriv kort hur ni arbetar idag i er organisation inom detta utvecklingsområde (vad behöver ni
utveckla inom området, mål på lång sikt mm, max 150 ord):

Åtgärd 6.2.1 Kvalitetsutveckling på individnivå av socialtjänstens arbete med våldsutsatta
kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare.
Vi söker medel för att ta fram nya rutiner eller revidera befintliga.
A. Beskriv kort syftet med ert arbete att ta fram rutiner eller revidera befintliga och vad det ska leda
till:

B. Inom vilka områden och vilka rutiner avser ni att utveckla för respektive målgrupp? Beskriv kort.
För våldsutsatta kvinnor:

För barn som bevittnat/utsatts för våld:

För våldsutövare:

C. Planerar ni att utveckla rutiner för arbete med någon av nedan särskilt utsatta grupper? Sätt ett
eller flera kryss:
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
våldsutsatta kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld
våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år
våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
nej, rutinerna riktar sig inte specifikt till någon av ovannämnda särskilt utsatta grupper.
Beskriv kort:

D. Kommer ni att använda era rutiner tillsammans med någon extern partner? Sätt ett kryss.
ja – ange vilken eller vilka:
nej
Om ja, beskriv kort hur:

E. Söker ni medel för några kompetensutvecklingsinsatser inom ert arbete med rutiner för 2014?
ja
nej
Om ja, beskriv dessa och vem/vilka (funktioner) som ska ta del av dem:

F. Var är ert förväntade resultat i arbetet med rutiner under 2014?: (t.ex. ”Vi har beslutat om nya
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rutiner för att upptäcka våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem”):

G. Vad är er förväntade kostnad för denna åtgärd för 2014?
(kr)

Åtgärd 6.2.2 Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med att upptäcka, utreda och följa
upp inom området våld i nära relation
Vi söker medel för att arbeta med standardiserade bedömningsmetoder.
A. Vilken standardiserad bedömningsmetod avser ni att arbeta med:

B. Beskriv kort syftet med ert arbete och hur ni avser att arbeta med den standardiserade
bedömningsmetoden:

C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa
metoder?
ja – ange vilken/vilka:
nej
Om ja, namnge utbildningsgivare, vilka som ska ta del av utbildningen (funktioner) samt när i tid
utbildningen kommer att äga rum:

D. Var är ert förväntade resultat i arbetet med att använda standardiserade bedömningsmetoder för att
upptäcka, bedöma, utreda och följa upp inom området våld i nära relation för 2014?

E. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
(kr)

14

Dnr 39428/2013

6.3. Socialtjänstens arbete med insatser för skydd, stöd och behandling
Beskriv kort hur ni arbetar idag i er organisation inom detta utvecklingsområde (vad behöver ni
utveckla inom området, mål på lång sikt mm, max 150 ord):

Kriscentrum för kvinnor och barn är Stockholms stads skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och
medföljande barn. Under 2011 bodde 149 kvinnor och 128 barn på Kriscentrum. Kriscentrum erbjuder
en organiserad barnverksamhet för medföljande flickor och pojkar upp till 18 år.
Kriscentrums barnteam består av 5 tjänster. Barnteamet är trygga vuxna som tar tillvara och bevakar det
enskilda barnets intressen under dennes boendetid. Personalen ger det enskilda barnet en daglig struktur
och förutsägbarhet och hjälper barnet att hantera sina upplevelser av våld och övergrepp både med ord, i
bild och i lek. Barnteamet erbjuder bland annat bearbetande samtal enskilt och i grupp, fasta aktiviteter
för förskolebarn, konstpedagogisk verksamhet, verksamhet för äldre barn enskilt och i grupp.
Kriscentrum möter barn vars behov vida överstiger det stöd de kan få på Kriscentrum. De flesta barn
som bor på Kriscentrum har förutom att de har bevittnat våld mot mamma även själva blivit utsatta för
våld och annan kränkande behandling vilket kan leda till beteendemässiga reaktioner såsom bland annat
ökad aggressivitet.
Utvecklingsarbetet är en fortsättning på 2013 års projekt, som syftar till att svara upp mot de ökade krav
som ställs på verksamheten och ett led i arbetet med en evidensbaserad praktik och resultatstyrning.
Arbetet består av två delar:
- Hur verksamheten på bästa sätt kan stödja barn med ett aggressivt beteende under deras boendetid i det
skyddade boendet.
- Hur det skyddade boendet kan utveckla sitt arbete med riskbedömningar gällande de boende barnen.
Mål med utvecklingsarbetet är att
- Verksamheten bättre kommer att kunna bemöta barn med ett aggressivt beteende och ge stöd på bästa
sätt.
- Verksamheten ska kunna erbjuda placerande socialtjänst riskbedömningar för de boende barnen.

Åtgärd 6.3.1. Utvecklingsarbete med insatser för skyddat boende
Vi söker medel för utvecklingsarbete med att anpassa befintligt skyddat boende för
särskilt utsatta grupper och/eller utveckla skyddat boende där detta saknas.
A. Om ni avser att ta fram nya boendeplatser för skyddat boende, när beräknas dessa vara klara?
(åååå-mm)
B. Om ni avser att ta fram nya boendeplatser, har kommunen redan idag skyddat boendeplatser att
erbjuda?
ja
nej

Om ja, vad är syftet med att ta fram ytterligare boendeplatser?
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B. Om ni räknar med de nya boendeplatserna, hur många boendeplatser kommer kommunen
sammanlagt ha?
Ange antal boendeplatser:
(skriv bara siffror)

C. Ska boendeplatserna anpassas för någon eller några särskilt utsatta grupper? Sätt ett eller flera
kryss.
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
våldsutsatta kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld
våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år
våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
nej, boendeplatserna är inte specifikt anpassade för någon av ovannämnda särskilt utsatta grupper.
D. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med nya boendeplatser för skyddat boende 2014? (t.ex.
”Kontrakt har ingåtts med fastighetsbolaget X”)

E. Hur planerar ni att på lång sikt finansiera denna verksamhet?

F. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
(kr)

Åtgärd 6.3.2. Utveckla insatser som stödjer vägen ut från skyddat boende.
Vi söker medel för att utveckla insatser som stödjer vägen ut från skyddat boende.
A. Beskriv kort syftet med utvecklingsarbetet av insatser som stödjer vägen ut från skyddat boende.

B. Planerar ni att utveckla insatser för särskilt utsatta grupper? Sätt ett eller flera kryss nedan.
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
våldsutsatta kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld
våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år
våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
nej, rutinerna riktar sig inte specifikt till någon av ovannämnda särskilt utsatta grupper.
C. Kommer ni att samarbeta med någon extern partner? Sätt ett kryss.
ja – ange vilken eller vilka:
nej
Om ja, beskriv kort hur:
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D. Vad är er förväntade kostnad för denna åtgärd för 2014?
(kr)

Åtgärd 6.3.3 Arbete med våldsutsatta kvinnor inom området våld i nära relation
Vi söker medel för att arbeta med standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med
att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för våldsutsatta kvinnor.
A. Ange vilken standardiserad bedömningsmetod ni avser att använda i ert arbete med att bedöma
behovet av individuellt anpassade insatser för våldsutsatta kvinnor?

Beskriv kort hur ni avser att arbeta med bedömningsmetoden:

B. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa
metoder?
ja – ange vilken/vilka:
nej
Om ja, namnge utbildningsgivare, vilka som ska ta del av utbildningen och när i tid utbildningen
kommer att äga rum:

C. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med standardiserade bedömningsmetoder för att bedöma
behovet av individuellt anpassade insatser för våldsutsatta kvinnor under 2014?

D. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
(kr)

Vi söker medel för att arbeta med stödinsatser/behandlingar av våldets
konsekvenser för våldsutsatta kvinnor.
A. Beskriv kort hur ni avser att arbeta med stödinsatsen/behandlingen:
B. Kommer stödinsatserna rikta sig till någon särskilt utsatt grupp? Sätt ett eller flera kryss.
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
våldsutsatta kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld
våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år
våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
nej, stödinsatserna är inte specifikt avsedda för någon av ovannämnda särskilt utsatta grupper.
C. Omfattar ovanstående stödinsatser/behandling av våldets konsekvenser någon metod (strukturerad
och replikerbar)?
ja – ange vilken:
nej
Om nej, beskriv arbetssättet ni tänker använda:
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D. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa
metoder?
ja – ange vilken/vilka:
nej
Om ja, namnge utbildningsgivare och vilka som ska ta del av utbildningen:
E. Omfattar insatserna råd och stöd till föräldrar och andra närstående utifrån barnets behov?
ja
nej
Om ja, beskriv kort hur arbetet ser ut:

F. Kommer ni att genomföra stödinsatserna/behandlingarna av våldets konsekvenser tillsammans med
någon extern partner? Sätt ett kryss.
ja – ange vilken:
nej
Om ja, beskriv kort hur arbetet kommer att se ut:

G. Kommer insatsen att innebära kostnader för systematisk uppföljning för att underlätta ert arbete
med utvärdering av er verksamhet?
ja
nej
Om ja, beskriv kort hur ni avser att arbeta med systematisk uppföljning:

H. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med stödinsatser/behandlingar av våldets konsekvenser för
våldsutsatta kvinnor under 2014?

I. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
(kr)

Åtgärd 6.3.4 Arbete med barn inom området våld i nära relation
Vi söker medel för att arbeta med standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med
att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för barn som bevittnat/utsatts
för våld.
A. Ange vilken/vilka standardiserade bedömningsmetoder ni kommer att arbeta med i ert arbete med
att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för barn som bevittnat/utsatts för våld:

Socialstyrelsens projekt om Utveckling och utprövning av bedömningsinstrument för våldsutsatta
barn som leds av prof Anders Broberg, Göteborgs Universitet (se bilaga. Utveckling av
bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn.
B. Beskriv kort hur ni avser att arbeta med bedömningsmetoden:
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-Barnteamet på Kriscentrum kommer att samarbeta med den forskargrupp som ansvarar för
utvecklingsarbetet. Instrumentet består av tre delar: ett intervjuformulär med egenskattning som riktar
sig till mamma om sig själv och om barnet, en intervjudel med mamma samt en intervjudel med
barnet.
Samtliga barnfamiljer i det skyddade boendet planeras att omfattas av utvecklingsarbetet.
C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa
metoder?
ja – ange vilken/vilka:
nej
Om ja, namnge utbildningsgivare, vilka som ska ta del av utbildningen och när utbildningen kommer
att äga rum:

D. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med standardiserade bedömningsmetoder under 2014 för
att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för barn som bevittnat/utsatts för våld?

En standardiserad bedömningsmetod kan göra det lättare för socialtjänst och andra att fatta mer
enhetliga beslut, identifiera problem, kartlägga risker och välja relevanta insatser för barn som bor i
skyddat boende. Kvaliteten på bedömningar och beslut gällande de boende barnen torde därmed
öka.
E. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
624126 (kr)

Vi söker medel för stödinsatser/behandlingar för barn som bevittnat/utsatts för våld.
A. Beskriv kort hur ni avser att arbeta med stödinsatsen/behandlingen:

Project Support. Socialstyrelsens projekt om Utveckling av stödinsatser för våldsutsatta barn som leds
av prof Kjerstin Almqvist, Karlstad universitet (se bilaga. Utveckling av stödinsatser för våldsutsatta
barn. Projektplan). syftar till att pröva bland annat metoden Project Support. Project Support är en
intervention i hemmiljö för våldsutsatta barn som i internationella studier visat goda effekter.
Barnteamet kommer, med hjälp av handledning, att anpassa metoden för barn som bor i skyddat
boende.
Resultatet av utvecklingsarbetet torde vara intressant för skyddade boenden generellt.
B. Omfattar ovanstående stödinsatser/behandlingar någon metod (strukturerad och replikerbar)?
ja – ange vilken Project Support
nej
Om nej, beskriv arbetssättet ni tänker använda:

C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa
metoder?
ja – ange vilken/vilka:
nej
Om ja, namnge utbildningsgivare, vilka som ska ta del av utbildningen och när utbildningen kommer att
äga rum:
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D. Kommer ni att genomföra stödinsatserna/behandlingarna tillsammans med någon extern partner?
Sätt ett kryss.
ja – ange vilken:
nej
Om ja, beskriv kort hur arbetet kommer att se ut:

E. Kommer insatsen att innebära kostnader för systematisk uppföljning för att underlätta ert arbete med
utvärdering av er verksamhet?
ja
nej
Om ja, beskriv kort hur ni avser att arbeta med systematisk uppföljning:

Uppföljning kommer att göras i samarbete med den forskargrupp som ansvarar för utvecklingsarbetet
om Utveckling av stödinsatser för våldsutsatta barn vilket torde innebära kostnader för tekniska
lösningar i form av exempelvis videokonferenser.
F. Vad är ert förväntade resultat för 2014 i arbetet med stödinsatser/behandlingar för barn inom
området våld i nära relation? (t.ex. ”Tio barn har fått gruppsamtal enligt metod Z”):

Barnteamet på Kriscentrum har utvecklat metoder för att, i det dagliga arbetet, bemöta aggressivitet hos
de boende barnen och har för avsikt att forma en metodbok i ämnet.
G. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
1076090 (kr)
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Åtgärd 6.3.5 Arbete med våldsutövare inom området våld i nära relation
Vi söker medel för att arbeta med standardiserade bedömningsmetoder i arbetet
med att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för våldsutövare.
A. Ange vilken/vilka standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med att bedöma behovet av
individuellt anpassade insatser för våldsutövare ni ska använda:

B. Beskriv kort hur ni avser att arbeta med bedömningsmetoden:

C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa
metoder?
ja – ange vilken/vilka:
nej
Om ja, namnge utbildningsgivare och vilka som ska ta del av utbildningen:

D. Vad är ert förväntade resultat under 2014 i arbetet med standardiserade bedömningsmetoder för
att bedöma behovet av individuellt anpassade insatser för våldsutövare?

E. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
(kr)
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Vi söker medel för att arbeta med behandlingsinsatser för våldsutövare.
A. Beskriv kort hur ni ska arbeta med behandlingsinsatsen:

B. Omfattar ovanstående behandlingsinsatser någon metod (strukturerad och replikerbar)?
ja – ange vilken (t.ex. ”Alternativ till våld, ATV”):
nej
Om nej, beskriv arbetssättet ni tänker använda:

C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa
metoder?
ja – ange vilken/vilka:
nej
Om ja, namnge utbildningsgivare och vilka som ska ta del av utbildningen:

D. Omfattar insatserna råd och stöd till föräldrar och andra närstående utifrån barnets behov?
ja
nej
Om ja, beskriv kort hur arbetet ser ut:

E. Kommer ni att genomföra insatserna tillsammans med någon extern partner? Sätt ett kryss.
ja – ange vilken:
nej
Om ja, beskriv kort hur arbetet kommer att se ut:

F. Kommer insatsen att innebära kostnader för systematisk uppföljning för att underlätta ert arbete med
utvärdering av er verksamhet?
ja
nej
Om ja, beskriv kort hur ni avser arbeta med systematisk uppföljning:

G. Vad är ert förväntade resultat för 2014 i arbetet med behandlingsinsatser för våldsutövare?

H. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
(kr)
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6.4 Andra åtgärder
Vi söker medel för andra åtgärder
A. Beskriv kort åtgärden (syfte, behov och hur ni avser arbeta/arbetar med föreslagen åtgärd):

B. Kommer åtgärden att rikta sig till någon särskilt utsatt grupp? Sätt ett eller flera kryss.
våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
våldsutsatta kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld
våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år
våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
nej, åtgärden är inte specifik avsedd för någon av ovannämnd särskilt utsatta grupper.
C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att arbeta med åtgärden ni
föreslår under punkt A?
ja – ange vilken/vilka:
nej
Om ja, namnge utbildningsgivare och vilka som ska ta del av utbildningen:

D. Vad är ert förväntade resultat för 2014 med ovan beskrivna åtgärd?

E. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
(kr)
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7.

Ekonomi - Obligatorisk

Om ni ansöker tillsammans med andra kommuner eller stadsdelsförvaltningar
ska ni ange den totala gemensamma kostnaden.

Icke förbrukade utvecklingsmedel från 2013
Beviljat från Socialstyrelsen 2013
1 500 000

Icke förbrukade medel den 31 december 2013 (gör en
uppskattning)
875 000

Beräknade inkomster 2014
Belopp
Sökt bidrag från Socialstyrelsen
2014

2412016

Egen finansiering 2014

Summa beräknade inkomster 2014

2412016

Beräknade kostnader 2014
Lönekostnader

Totalt
2887818

Varav sökt från SoS
2012818

Lokalhyra

16400

164000

Resor

34000

34000

Köpta tjänster, material, hyrd
utrustning

147000

147000

Annonsering och marknadsföring

0

0

Kost och logi

40000

40000

Kontorsmaterial, telefon etc.

14198

14198

Utrustning

0

0

Trycksaker
Summa beräknade kostnader 2014

0
3287016

0
2412016

Specificerad budget för lönekostnader
Funktion/arbetsuppgift

Tjänstgöringsgrad

Socialsekreterare/

100%

Heltidslön/mån
exkl. soc. avg
26000

Sociala avgifter
mm
11866

Summa
37866
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behandlingspedagog
Socialsekreterare/
behandlingspedagog

100%

26000

11866

37866

Administrativ assistent

25%

6794

3101

9895

Socialsekreterare/
behandlingspedagog

100%

26000

11866

37866

Administrativ assistent

25%

6794

3101

9895

Samordningsfunktion
Samordningsfunktion

100%
100%

40000
40000

17200
17200

57200
57200

Kommunens/stadsdelsförvaltningens finansiering till ideella föreningar inom området
våld i nära relation
Namn på ideell förening

Belopp

-

Beviljade medel får inte användas för att betala verksamhets- eller
föreningsbidrag till ideella föreningar.

8. Regionalt kompetens- och metodstöd 2012–2014
Länsstyrelserna ska enligt regeringsuppdraget erbjuda regionalt kompetens- och metodstöd till
kommuner och ideella föreningar kopplat till utvecklingsmedlen.
Tog er kommun/stadsdelsförvaltning del av något kompetens- och metodstöd från er länsstyrelse under
2013 (under förutsättning att något erbjöds)?
ja
nej
Om ja, beskriv kort vad kompetens- och metodstödet bestod av:

Metod och implementeringsstöd för FREDA - en standardiserad bedömningsmetod för socialtjänstens
arbete mot våld i nära relationer.
En prioritering för Socialstyrelsens bedömning av ansökningar är att ni är villiga att fortsätta ta del av det
kompetens- och metodstöd som kommer att erbjudas av länsstyrelserna under 2014. Under detta år
kommer kompetens- och metodstödet bl.a. att fokusera på: Våld – Handbok om socialnämndens ansvar
för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, Meddelandebladet nr 2/2012 samt standardiserade
bedömningsmetoder. Sätt kryss nedan om ni förklarar er villiga att fortsatt ta del av kompetens- och
metodstödet.
Ja, vi förklarar oss villiga att fortsatt ta del av kompetens- och metodstödet.

9.

Övrig information till Socialstyrelsen
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10a. Intyg för enskilda
kommuners/stadsdelsförvaltningars ansökan.
Detta intyg skriver behörig företrädare för kommunen/stadsdelsförvaltningen under om det är en enskild
kommun/stadsdelförvaltning som söker.
En förutsättning för att ni ska få utvecklingsmedel är att ni har förankrat utvecklingsarbetet hos
kommunens eller stadsdelsförvaltningens politiska ledning enligt nedan.

Behörig företrädare för kommunen/stadsdelsförvaltningen intygar härmed
att uppgifterna som lämnas i denna ansökan är riktiga samt att ansökan
har behandlats av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med
delegationsordningen.
Ort och datum

Underskrift

Stockholm
Befattning

Namnförtydligande

Förvaltningschef

Gillis Hammar

10b.

Intyg för gemensam ansökan

Detta intyg skriver behörig företrädare för den huvudsökande kommunen/stadsdelsförvaltningen under
om det är en gemensam ansökan.
En förutsättning för att ni ska få utvecklingsmedel är att utvecklingsarbetet är förankrat hos samtliga
samverkande kommuners eller stadsdelsförvaltningars politiska ledning enligt nedan.

Behörig företrädare för huvudsökande kommun/stadsdelsförvaltning
intygar härmed att uppgifterna som lämnas i denna ansökan är riktiga
samt att ansökan har behandlats av ansvarig nämnd eller annan i enlighet
med delegationsordningen i huvudsökande kommun/stadsdelsförvaltning
samt i samtliga samverkande kommuner/stadsdelsförvaltningar.
Ort och datum

Underskrift

Befattning

Namnförtydligande
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