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:

Södermalms Stadsdelsförvaltning

Stockholms Stad

Adress:

Postnummer och ort:

Medborgarplatsen 25

106 42 Stockholm

Kontaktperson:

Befattning:

Ulrika Sandberg

Projektledare

E-postadress till kontaktperson:

ulrika.sandberg@stockholm.se
Telefon till kontaktperson:

08-508 12 581
Sökt belopp för 2014:

2810000 kronor

Bidraget utbetalas till
(välj ett av två alternativ)

Plusgiro nr: 889193-9 Bankgiro nr:

Betalningsreferens för kommunens
bokföring (max 10 tecken):

Projekt270
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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: 600 (siffror)
- Antalet barn som har bevittnat våld – ange hur många totalt:
(siffror)
- Antalet barn som själva har utsatts för våld – ange hur många totalt: 170 (siffror)
- Antalet våldsutövare – ange hur många totalt:
(siffror)
Beskriv kort hur ni tagit fram dessa siffror?

Södermalms Sdf har tagit fram statistik genom att titta på den offentliga brottsofferstatistiken som
sammanställs av Brå samt genom att ta del av nationella och regionala kartläggningar och
omfångsstudier. Enligt det polisanmälda våldet från åren 2009-2012 har ca 600 kvinnor över 18 år
utsatts för misshandel inkl grov inom Södermalms Stadsdelsområde och ca 170 barn under 18 år under
samma period (Brå). Enligt Stockholms Stads egna kartläggning har ca 140 000 stockholmare utsatts
för våld eller sexuellt våld i nära relationer. Av de tillfrågade kvinnorna anger 27 % att de har utsatts
för sexuellt eller fysiskt våld. Kommittén mot barnmisshandel räknar med att tio procent av alla barn i
Sverige någon gång har bevittnat våld i hemmet (SOU 2001:72). Liknande siffror återkommer i
Socialstyrelsens folkhälsorapport från år 2009. I den nationella kartläggningsrapporten om erfarenheter
och attityder om kroppslig bestraffning anger 3 % av föräldrar att de slaget eller örfilat sitt barn under
det senaste året och 14 % av sextonåringar anger att de blivit slagna någon gång i livet varav 3% att det
skett många gånger (Janson, S., Jernbro, S., Långberg, B., 2011). Kommentar: Statistik från Brå för
2013 finns inte tillgänglig än men kommer att sammanställas under början av 2014.
Har ni uppgifter om omfattningen av våld bland enskilda som varit i kontakt med socialtjänsten för år
2012 och/eller 2013?
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ja, 2012

nej

ja. 2013

nej

Om ja, fyll i de uppgifter ni har nedan:
- Antalet våldsutsatta kvinnor – ange hur många totalt: 46 (siffror)
- Antalet barn som har bevittnat våld – ange hur många totalt: 54 (siffror)
- Antalet barn som själva har utsatts för våld – ange hur många totalt: 39 (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:

Antal våldsutsatta barn/barn som bevittnat våld:
Genom att titta på anmälningsorsak som inkommer till Mottagningesenheten som handlar om
barnmisshandel och/eller barn som bevittnar våld har Söermalms Sdf fått fram antal/andel av den
totala inkommande informationen som handlar om våld. Under åren 2009-2012 kom det in ca 30-40
anmälningar som rör barnmisshandel och ca 50 som handlar om barn som bevittnat våld i hemmet. På
ett år är det ca 10 % som handlar om barn som upplever våld i hemmet. Förvaltningen har även tittat på
andelen unga som anger att de har upplevet våld i hemmet i bedömningsinstrumentet ADAD som
används inom ungdomsgruppen och inom mottagningsenheten/unga vuxna. Av 126 tillfrågade
ungdomar svarade 36 % att de utsatts för fysiskt våld någon gång och 11 % att det skett ofta.
Antal våldsutsatta kvinnor:
Södermlmas sdf har tittat på antal vuxna våldsutsatta som ansökt om skydd/stöd hos
Mottagningsenheten. Under de senaste 3 åren rör det sig om ca 30-40 sökande kvinnor. Förvaltningen
har även gått igenom andel individer som skattar våldsutsatthet i ASI och där anger ca 50 % av de
tillfrågade kvinnorna att de utsatts för fysiskt våld någon gång i livet och ca 6 % att det skett de senaste
30 dagarna.
Antal våldsutövare:
När det gäller våldsbenägenhet har vi tittat på andel individer som skattat detta i
bedömningsinstrumentet ASI och där anger ca 20 % av de tillfrågade männen att de har
aggressionsproblem. (Se bilaga; Rapport - Kartläggning av barn- och kvinnofridsarbetet inom
Södermalms SDF - 2012). Kommentar: Statistik för 2013 är inte klar än men kommer att
sammanställas i början av 2014.

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 för Södermalms Sdf och
när: Protokoll nr 1/2013, 2013-01-17, Dnr 1501-2012-1.2.1, Stockholms Stads program för
kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014. Beslut i Kommunfullmäktige 2012-04-23 samt
Stockholms Stads Riktlinjer för handläggning av våldsärenden inom socialtjänsten i
Stockholms Stad, SoN Dnr: 3.1-696/2012. Riktlinjerna har inte tagits av kommunfullmäktige
ännu men kommer ske i början av 2014.
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nej
Om ja, beskriv kort hur ni arbetar med våld i nära relationer enligt ovan beslutade dokument:

Handlingsplanens övergripande mål (struktur- process- och resultatmål) har brytits ner till delmål och
aktiviteter och lagts in i de årliga projektplanernaför Projekt- Våld i nära relationer Södermalms SDF
(2012-2013). Vissa av målen har även lagts in som åtaganden, indikatorer och aktiviteter i
förvaltningens ordinarie ledningssystem ILS. (Se bilaga: Handlingsplan för Södermalms
Stadsdelsförvaltnings arbete med våld i nära relationer 2013-2014. ). I Stockholms Stads
verksamhetsplan för 2014 har Socialförvaltningen fått i uppdrag att implementera Stockholms Stads
program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer under 2014 (se bilaga). Detsamma gäller för
Riktlinjerna (se bilaga).

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

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.

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,
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aktiviteter och förväntade resultat. Om ansökan är gemensam ansvarar den huvudsökande
kommunen/sdf för att fylla i sammanfattningen. Tips! Fyll gärna i sammanfattningen sist.
BAKGRUND PROJEKTÅR 2012/2013: Under två års tid har Södermalms Sdf arbetat med att
utveckla stödet till våldsutsatta vuxna, barn som bevittnat våld av och mot närstående och
våldsutövare. Utvecklingsarbetet har varit möjligt med stöd av utvecklingsmedel från Länsstyrelsen
och Socialstyrelsen. Arbetet har bedrivits i projektform. Under projektår 1 (2012) har fokus varit att
ta fram förutsättningar för en fungarande verksamhet. En kartläggning genomfördes (Rapport kartläggning av barn- och kvinnofridsarbetet inom Södermalms Sdf, 2011), en handlingsplan är
framtagen (Handlingsplan för Södermalms Sdf arbete med våld i nära relationer, 2013-2014) samt
kompetenshöjande insatser för personal har genomförts. Under projektår 2 (2013) har utveckling
främst skett inom utvecklingsområdena upptäck, bedömning och uppföljning samt skydd, stöd och
behandling. Totalt har 7 delprojekt genomförts: 1) Implementering av bedömningsinstrumentet
FREDA 1 (kortfrågor) för upptäckt av våldsutsatthet bland nyinkomna ärenden inom
Mottagningsenheten, Mottagning för försörjningsstöd och Äldreomsorgens beställarenhet. 2)
Implementering av FREDA 2,3 (beskrivning och farlighetsbedömning) inom VINR-gruppen och
Unga vuxna/Mottagningsenheten. 3) Utveckling och förbättringar kring användandet av metoden
Signs of Safety för identifiering av risk- och skyddsfaktorer i familjen med fokus på barnets säkerhet
inom mottagningsenheten och barnenheten.4) Framtagande av skriftliga rutiner av insatsen tillfälligt
boende med boendestöd (TBB) för kvinnor som utsätts för våld av närstående och deras barn. 5)
Utveckling och förbättringar av rutiner kring insatsen Trappan – samtal för barn som bevittnar våld
av och mot närstående vuxna. 6) Implementering av metoden BiFF (Barn i Föräldrars Fokus) som
riktar sig till föräldrar som befinner sig i en vårdnadskonflikt i syfte att föräldrarnas fokus på barnets
behov ska öka samtidigt som destruktiva processer i samband med vårdnadskonflikten ska minska. 7)
Utarbeta målgruppsanpassad information.
SYFTE PROJEKTÅR 2014:Under kommande projektår 3 (2014) ska det kanadensiska
bedömningsinstrumentet DIARI testas och implementeras inom VINR-gruppen och Unga
Vuxna/Mottagningsenheten. DIARI - instrumentet ska ses som en utredning av våldsutsattas behov
och som ett komplement till FREDA 2 och 3. VINR-handläggarna ska även arbeta med att utveckla
processer och rutiner för att följa upp insatser som överlämnats till annan utförare genom att göra bra
beställningar och individuella avtal. Interna samarbetesrutiner ska upprättas inom prioriterade
områden. Bedömningsinstrumentet FREDA 1 (kortfrågor) för upptäckt av våldsutsatthet ska införas
till fler personalgruppern inom förvaltningen så som inom Familjerätten och
Vuxenenheten/Beställare. Utvecklingsarbetet med risk- och skyddsfaktorer ska ske inom
Familjerätten utifrån bedömningsinstrument framtaget inom Göteborgs Familjerättsbyrå. Signs of
Safety-metoden ska implementeras inom hela barn- och ungdomsprocessen från
mottagning/utredning/beställning/utförande samt utbilda personal i metoden. Samarbete ska påbörjas
med stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta kring utförarverksamheten
FRIDSAM. FRIDSAM är en stöd- och behandlingsverksamhet som riktar sig till våldsutatta vuxna i
nära relation, barn som lever med våld i nära relation och våldsutövare. Funktionen "Lots" för
våldsutsatta vuxna ska införas. Lotsens funktion är att ge information inom området VINR och guida
våldsutsatta individer bland alla kontakter och interna och externa insatser.
FÖRVÄNTAT RESULTAT 2014:
Södermalms Sdf har följande processmål:
- bra rutiner för upptäckt av våldsutsatthet
- bra bedömningsinstrument/utredningsinstrument för våldsutsatta vuxna
- bra rutiner för beställningar/uppdrag och individuella avtal
- bra internt samarbete mellan VINR-gruppen och barn-och ungdomsgruppen och försörjningsstöd
- bra rutiner för identifiering av risk- och skydd i familjen enligt Signs of Safety
Södermalms sdf har följande resultatmål:
- barn som bevittnat våld och/eller som jsälva blivit slagna är delaktiga i processen från mottagning till
utförande
- målgrupperna; personer som utsätts för våld av närstående och barn som bevittnar våld och/eller
själva blir slagna lever ett livt utan våld och är trygga med förvaltningens insatser. Våldsutövare

5

Dnr 39428/2013
slutar använda våld och tar ansvar för våldets konsekvenser och känner sig trygga med förvaltningens
insatser.

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:

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)
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(namn)
(namn)
(namn)

(e–post)
(e–post)
(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):

Mottagningsenheten (samordnaren/projektledaren verkar enhetsövergripande)
Vilka uppdrag innefattas i funktionen? (t.ex. ta fram rutiner, samverkansuppdrag):

Samordningsfunktionen bedrivs i rollen som projektledare. Projektledarens uppdrag är att leda och
styra projektgrupperna mot de uppsatta projektmålen och se till att arbetet sker i enlighet med de
framtagna tids- och aktivitetsplanerna. Projektledaren rapporter löpande till styrgruppen som har den
beslutande funktionen. Inför varje projektår 2012-2014 som förvaltningen har sökt medel för, upprättar
projektledaren en projektplan för hur arbetet ska bedrivas.
Hur finansieras denna funktion idag?

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

Samverkan sker mellan berörda enheter inom den sociala avdelningen och avdelningen för
äldreomsorg utifrån gemensamma klienters behov. Samverkansrutiner har upprättats inom vissa
områden men planeras att utvecklas ytterligare under 2014. Identifierade prioriterade samverkansytor
är: VINR-gruppen med barn- och ungdomsgruppen och försörjningsstöd.
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: Skyddade boenden
andra – ange vilka:
Beskriv kort hur er samverkan med externa aktörer ser ut:

Samverkan sker främst på individnivå och är icke formaliserat. From 2014 finns ett samverkansavtal
mellan socialtjänst och Söderorts polismästardistrikt. Planering för 2014 är att även ta fram ett liknande
samverkansavtal med Citys polismästardistrikt.
D. Om ni har satt kryss för ideella föreningar i C, har ni ingått skriftligt avtal med den ideella föreningen

8

Dnr 39428/2013
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:

Eftersom Stockholms Stad inte har upphandlat några skyddade boende och det därmed inte finns några
ramavtal, upprättas individuella avtal i samband med placering av en kvinna i ett skyddat boende.
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:

Följande skriftliga rutiner för upptäckt är framtagna: 1) Rutin för FREDA 1 - Mottagningen för
försörjningsstöd, 2) Rutin för FREDA 1 - Mottagningsenheten, 3) Rutin för FREDA 1 Äldreomsorgens beställarenhet
För barn som bevittnat/utsatts för våld:

Se överstående rutiner (Rutiner för FREDA 1-kortfrågor) där ingår hur man ska tillgodse barnets behov
För våldsutövare:

I bedömningsinstrumenten DUR, ASI, ADAD och IB som används inom förvaltningen ställs frågor om
våldsbenägenhet
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 (Kortfrågor,

Beskrivning, Farlighetsbedömning)
Beskriv kort hur och när dessa används:

FREDA 1- kortfrågor ställs vid alla nyinkomna ärenden inom Mottagningen för försörjningsstöd,
Mottagningsenheten och inom Äldreomsorgens beställarenhet. Utgångspunkterna är att frågan om
våld ska ställas vid ett personligt möte och med personen enskilt. FREDA- kortfrågor ställas efter
det att personen svarat ja på frågan om våld i ASI, DUR, ADAD och IB (Initial bedömning).
Personer som svarar jakande på våldsfrågan ska erbjudas vidare stöd och skydd genom att hänvisas
till den arbetsgrupp som har ansvaret att utreda och bevilja insatser för våldsutsatta vuxna (VINRgruppen). Denna grupp använder sig av FREDA beskrivning och FREDA farlighetsbedömning.
Bedömningen ligger sedan till grund för vilken typ av insatser som personen ska erbjudas. Barn
som bevittnar våld ska få en egen bedömning om vilket behov av skydd och stöd denne har hos
ansvarig barn- ungdomshandläggare eller hos mottagningsenheten om ärendet är nytt.
G. Vilka öppna insatser erbjuder socialtjänsten våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld
och våldsutövare? Beskriv kort.
För våldsutsatta kvinnor:

Öppenvårdsinsatser i form av råd- och stöd erbjuds inte idag till våldsutsatta kvinnor utan planeras in
under 2014 genom samarbete med stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta kring
utförarverksamheten FRIDSAM som erbjuder stöd- och behandlingsinsatser till våldsutsatta vuxna,
barn som lever med våld och våldsutövare.
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För barn som bevittnat/utsatts för våld:

Föräldrar som befinner sig i en vårdnadskonflikt erbjuds deltagande i BiFF-grupper inom Södermalms
Öppenvård (SÖV). BiFF står för barn i föräldrars fokus och är framtaget av Rädda Barnen i
samarbete med Södertälje familjerätt. Syftet med grupperna är att föräldrarnas fokus på barnets
behov ska öka samtidigt som destruktiva processer i samband med vårdnadskonflikten ska
minska.Grupperna erbjuds mammor och pappor för sig vid 3 tillfällen och kan ses som
våldspreventiva grupper. Rekryterare till grupperna är främst Familjerätten.
För våldsutövare:

Öppenvårdsinsatser för våldsutövare erbjuds ej idag. Detta planeras in under 2014 genom samarbete
med stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta kring utförarverksamheten
FRIDSAM som erbjuder stöd- och behandlingsinsatser till våldsutsatta vuxna, barn som lever med
våld och 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:

-Skyddat boende av annan utförare (kvinnojourer)
-TBB (tillfälligt boende med boendestöd) i egen regi. Boendet är ett mellanboende där kvinnor som
utsätts för våld och deras barn kan placeras om hotbilden inte är för stor. Placering kan ske direkt
eller erbjudas efter en tid i skyddat boende. Kvinnorna som bor där får ett boendestöd kopplat till
sig som arbetar på uppdrag av beställaren.
-Biståndsbedömda insatser i form av behandling enskilt eller i grupp till våldsutsatta kvinnor erbjuds
inte idag men planeras in under 2014 genom samarbete med stadsdelarna Skarpnäck, EnskedeÅrsta-Vantör och Farsta kring utförareverksamheten FRIDSAM.

För barn som bevittnat/utsatts för våld:

Barn som bevittnar våld utreds inom barn- och ungdomsgrupperna och biståndsbedömda insatser som
erbjudas är Trappansamtal. Insatsen är en korttidsintervention framtagen av Rädda Barnen.
Föräldrarna kan även erbjudas stöd i föräldrarollen.
För våldsutövare:

Biståndsbedömda insatser för våldsutövare erbjuds ej idag. Detta planeras in under 2014 genom
samarbete med stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta kring
utförarverksamheten FRIDSAM som erbjuder stöd- och behandlingsinsatser till våldsutsatta vuxna,
barn som lever med våld och 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:

MI (Motiverande samtal) för våldsutsatta vuxna och Trappansamtal för barn som bevittnat våld samt
BiFF-modellen för föräldrar som befinner sig i en vårdnadskonflikt.
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
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Om ja, namnge vilka standardiserade bedömningsmetoder ni använder:

-FREDA (beskrivning och farlighetsbedömning) för våldsutsatta vuxna.
-Signs of Safety för att identifiera risk- och skyddsfaktorer inom familjen. Barnsidan arbetar även med
utrednings- och dokumentationssystemet BBIC.
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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):

KARTLÄGGNING
En kartläggning om våld i nära relationer genomfördes under 2012. Syftet med kartläggningen var att få
en aktuell bild över förekomst av våld i stadsdelen och i vilken grad som förvaltningen förmår upptäcka,
stödja och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn samt förmår arbeta med våldsutövande män för få
dem att upphöra med sitt beteende. Kartläggningen bygger på intervjuer och enkäter med chefer inom
den sociala avdelningen utifrån givna fokusområden samt på databassökningar. Kartläggningen
utmynnar i förslag på utvecklingsområden. Årlig statistik över förekomst av våld genomförs sedan dess.
Kartläggningen är sammanställd i en rapport. ( se bilaga Rapport - Kartläggning av barn- och
kvinnofridsarbetet inom Södermalms SDF - 2012).
HANDLINGSPLAN
Kartläggningens identifierade utvecklingsområden har legat till grund för framtagande av en
handlingsplan. Syftet med handlingsplanen är att förvaltningen ska fullgöra sina skyldigheter enligt
socialtjänstlagens brottsofferparagraf (5 kap 11 § SoL) och för att säkerställa att förvaltningens insatser
är av god kvalitet samt att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Handlingsplanens mål är av övergripande karaktär och beskriver vilka prioriterade mål som
förvaltningen har satt upp för att arbetet med våld i nära relationer ska förbättras. Målen beskriver dels
vilken effekt man vill uppnå för målgrupperna på lång sikt och dels vilka process- och strukturmål som
ska uppnås för att arbetet med målgrupperna ska anses vara av god kvalitet.
Effektmålen utgår från Stockholms Stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012-2014
och process- och strukturmålen utgår från Socialstyrelsens öppna jämförelser av kommunens stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Handlingsplanens övergripande mål (strukturprocess- och resultatmål) har brytits ner till delmål och aktiviteter och lagts in i de årliga projektplanerna
för Projekt- Våld i nära relationer Södermalms SDF (2012-2013). Vissa av målen har även lagts in som
åtaganden, indikatorer och aktiviteter i förvaltningens ordinarie ledningssystem ILS. (se bilaga
Handlingsplan för Södermalms Stadsdelsförvaltnings arbete med våld i nära relationer 2013-2014).
KOMPETENSHÖJANDE INSATSER:
All personal inom den sociala avdelningen har erbjudits grundutbildning om våld i nära relationer med
fokus på våldsutsatta kvinnor, barn som lever med våld och våldsutövare (2 heldagar) under 2012.
NY ORGANISATION
Under våren 2013 har ledningsgruppen för sociala avdelningen, arbetet med att skapa en organisation
för att den som utsätts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd. Arbetet
resulterade i beslut om organisationsförändring. Från och med 1 november 2013 handläggs alla nya
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ärenden gällande våldsutsatta vuxna på Mottagningsenheten/VINR-gruppen.I uppdraget ingår att göra
förhandsbedömningar, utreda, göra beställningar samt följa upp ärendet utifrån våldet.
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:

Arbetet med att se över processer och rutiner för uppdrag/individuella avtal för att följa upp insatser
som överlämnats till annan utförare är påbörjat under 2013 och kommer att utvecklas under 2014.
Under uppbyggnad är dessutom ett kvalitetsledningssystem över upptäckt/bedömning/utredning/
beställningar för våldsutsatta vuxna.
B. Vilka rutiner och processer avser ni att utveckla och säkerställa för respektive målgrupp? Beskriv
kort.
För våldsutsatta kvinnor:

Se ovanstående
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 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)?
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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”):

Södermalms Sdf har bra skriftliga rutiner för genomförande av insats av annan utförare samt för
beställningar och individuella avtal
F. Vad är er förväntade kostnad för denna åtgärd för 2014?
192000 (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:

Samordningsfunktionen bedrivs i rollen som projektledare. Projektledarens uppdrag är att leda och
styra projektgrupperna mot de uppsatta projektmålen och se till att arbetet sker i enlighet med de
framtagna tids- och aktivitetsplanerna. Projektledaren rapporterar löpande till strygruppen som har
den beslutande funktionen. Under projektår 3 (2014) kommer hela den sociala avdelningen
(mottagningsenheten, barn- och ungdomsenheten, familjerätten, vuxnenenheten, Södermalms
öppenvård/utförare för barn och föräldrar) att beröras av utvecklingsarbete. Samverkan kommer även
att ske med stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta kring utförarverksamheten
FRIDSAM som är en stöd- och behandlingsverksamhet som riktar sig till våldsutsatta vuxna, barn
som lever med våld och våldsutövare. Inför projektår 2014 kommer projektledaren att upprätta en
projektplan för hur utvecklingsarbetet ska bedrivas.
B. På vilken nivå i organisationen kommer samordningsfunktionen att vara placerad?

Mottagningsenheten (projektledaren verkar även enhetsövergripande)
C. Hur kommer samordningsfunktionens arbete att säkras på lång sikt?

Projektledaretjänsten har from 1 februari 2012 varit en visstidsanställning men sedan 1 december
2013 är tjänsten en tillsvidareanställning.
D. Hur kommer samordningsfunktionen att arbeta med extern och intern samverkan (t.ex. vilka
aktiviteter ska genomföras)?

EXTERN SAMVERKAN:
Samverkansavtal ska upprättas mellan City polismästardistrikt och socialtjänst kring våldsutsatta
vuxna och våldsutövare. Projektledaren kommer att ingå i den samverkansgrupp och vara med och ta
fram avtalet.
Samarbete ska inledas med stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta, kring
FRIDSAM. FRIDSAM är en utförarverksamhet som erbjuder stöd och behandling för våldsutsatta
vuxna i nära relation, barn som lever med våld i nära relation och våldsutövare enligt Trappan och
Utväg Skaraborg/ATV. Södermalm ämnar söka två tjänster för detta. 1 tjänst för våldsutsatta vuxna
och 1 tjänst för våldsutövare (tjänster för barn som bevittnar våld finns redan inom förvaltningen).
Personerna ska utbildas i modellen och även kunna hålla i gruppverksamhet och individuella
kontakter under 2014. Under 2014 kommer samarbete inledas på prov. Beslut om formellt samarbete
kommer att ske inför 2015. Projektledaren kommer vara med att ta fram ett samverkansavtal för detta.
INTERN SAMVERKAN:
Samarbetsrutiner inom den sociala avdelningen ska upprättas under 2014. Prioriterade
samverkansområden är VINR-gruppen med barn- och ungdomsgrupperna och försörjningsstöd.
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Projektledaren kommer vara med och ta fram dessa rutiner i samråd med berörda enhetschefer.

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”):

EXTER SAMVERKAN
-Projektledaren har tillsammans med andra berörda tagit fram ett skriftligt samverkansavtal mellan
City polismästardistrikt och socialtjänsten.
-Projektledaren har tagit fram ett samverkansavtal för hur samarbetet kring FRIDSAM ska se ut.
INTERN SAMVERKAN
Projektledaren har tillsammans med andra berörda arbetat fram skriftliga rutinbeskrivningar för intern
samverkan mellan VINR-gruppen och barn- och ungdomsgruppen och försörjningsstöd

F. Kommer ni att använda era rutiner tillsammans med någon extern partner? Sätt ett kryss.
ja – ange vilken eller vilka: Med City polismästardistrikt och stadsdelsförvaltningarna i

Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta
nej
Om ja, beskriv kort hur:

Skriftligt avtal kommer att tas fram och användas tillsammans med polisen och socialtjänsten.
Skriftliga rutiner för hur beställningar/hänvisningar ska gå till från beställarenheterna till
utförargruppen FRIDSAM. Rutinen ska bla innehålla målgruppsbeskrivning, tillväggagångssätt,
mallar för beställningar och för genomföradeplaner.
G. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd samt ange egenfinansiering (om detta finns
för åtgärden) för 2014?
192000 (kr) varav egenfinansiering

(kr)

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):

UPPTÄCK
Våldsutsatta vuxna:
FREDA- kortfrågor ställs vid alla nyinkomna ärenden inom Mottagningen för försörjningsstöd, inom
Mottagningsenheten och inom Äldreomsorgens beställarenhet. Utgångspunkterna är att frågan om våld
ska ställas vid ett personligt möte och med personen enskilt. FREDA- kortfrågor ställas efter det att
personen svarat ja på frågan om våld i ASI, DUR, ADAD och IB (Initial bedömning). Personer som
svarar jakande på våldsfrågan ska erbjudas vidare stöd och skydd genom att hänvisas till den
arbetsgrupp som har ansvaret att utreda och bevilja insatser för våldsutsatta vuxna inom
Mottagningsenheten. Under 2014 kommer FREDA-kortfrågor att implementeras inom fler enheter och
personalgrupper så som inom Familjerätten och inom Vuxnenheten/Beställare. Målet är att fler ur
målgruppen ska upptäckas och kunna erbjuds rätt stöd och skydd för att kunna förändra sin situation.
UTREDNING OCH BESLUT OM INSATS
Våldsutsatta vuxna:
Sedan 1 november 2013 har förvaltningen en arbetsgrupp inom Mottagningsenheten som har uppdraget
och delegationen att ta emot, utreda och bevilja stöd- och skyddsinsatser för våldsutsatta vuxna (VINRgruppen). Inom arbetsgruppen använder man sig av FREDA-beskrivning och FREDAfarlighetsbedömning. Bedömningen ligger sedan till grund för vilken typ av insatser som personen ska
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erbjudas. Barn som bevittnar våld ska få en egen bedömning om vilket behov av skydd och stöd denne
har hos ansvarig barn- ungdomshandläggare.Under 2014 planeras att implementera ytterligare ett
bedömningsinstrument som heter DIARI (Desicion making in abusive relationships. Upphovsmakare:
Tonia L Nicholls, Ph.D. University of British Columbia and British Columbia Institute Aganist family
Violence, 2004). DIARI ska ses som en utredning av våldsutsattas behov och kommer fungera som ett
komplement till FREDA 2 och 3. Förhoppningen är att få ihop de två instrumenten och att de
tillsammans kan utgöra ett komplett utredningsinstrument för 11 kap 1§ SoL - utredningar inom
socialtjänsten. Målet är att ta fram ett utredningsinstrument som är lätt för handläggarna att använda och
relevant för problematiken och målgruppens behov. Detta arbete ska även leda till att utveckla
insatserna för målgrupperna d.v.s vilket stöd ska erbjudas utöver skyddet. (Se bifogat Underlag för
DIARI-studie).
Våldsutsatta barn:
Användningsområdet för Signs of Safety-modellen (identifiering av risk- och skyddsfaktorer i familjen
och upprättande av säkerhetsplaner) som idag används inom mottagningsenheten och barngruppen ska
utökas till ungdomsgruppen, familjerätten och öppenvården (utförare). Signs of Safetys metoden ska
genomsyra hela barnprocessen från mottagning, utredning, beställning, insats och utförande och
uppföljning). Detta kommer att ske under 2014. Målet är att barnet ska blir delaktig i hela processen och
att barnets behov av skydd ska tryggas.
BESTÄLLNING OCH UPPFÖLJNING
Våldsutsatta vuxna:
Genom att göra bra beställningar utifrån SMARTA mål ska våldsutsattas behov tillgodoses på ett bra
sätt och även vara lätta att följa upp. Det är även viktigt att utförarna upprätter genomförandeplaner för
hur målen i beställningen ska uppnås. Detta ska ske oavsett om utföraren är intern eller extern. Under
2014 ska beställningarna, uppdragen och de individuella avtalen förbättras och utvecklas. VINRarbetsgruppen arbetar även med att ta fram ett uppföljningssystem med relevanta kategorier för
målgruppen.Målet är att beställningarna ska vara bra och innehålla relevanta mål för målgruppen. Detta
ska även leda till att det ska vara lätt att följa upp målen på kort och lång sikt.
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:

De skriftliga rutinerna ska vara ett stöd för handläggarna som ska arbeta i enlighet med densamma.I
och med attt rutinerna är skriftliga är det även lätt för nyanställda att ta del av de arbetsätt som gäller
inom enheten/avdelningen. Detta ska även höja rättssäkerheten och kvalitet för brukarna som kommer
att bemötas på ett likvärdigt sätt samt erbjudas rätt stöd. Rutinerna ska även motverka godtycklighet.
B. Inom vilka områden och vilka rutiner avser ni att utveckla för respektive målgrupp? Beskriv kort.
För våldsutsatta kvinnor:

Rutiner för användande av FREDA 1 -kortfrågor inom Familjerätten och Vuxenenheten/beställare.
Rutiner för utredning av våldsutsatthet (DIARI/FREDA) inom VINR-gruppen/Mottagningsenheten.
Rutiner för beställningar/uppdrag/individuella avdel till interna och externa utförare
Rutiner för beställningar till FRIDSAM
För barn som bevittnat/utsatts för våld:

Rutiner för Signs of Safety
Rutiner för FRIDSAM

För våldsutövare:
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Rutiner för beställningar till FRIDSAM
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
rutiner för att upptäcka våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem”):

G. Vad är er förväntade kostnad för denna åtgärd för 2014?
690000 (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:

FREDA - Standardiserad bedömningsmetod
Motiverande samtal (MI), DIARI och Signs of Safety - Strukturerade och evidensbaserade
metoder
B. Beskriv kort syftet med ert arbete och hur ni avser att arbeta med den standardiserade
bedömningsmetoden:

FREDA- KORTFRÅGOR
FREDA- kortfrågor ska implementeras inom Familjerätten och Vuxenenheten/Beställare (missbruk,
funktionsnedsättning och socialpsykiatri). Utgångspunkterna är att frågan om våld ska ske vid ett
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personligt möte och med personen enskilt.Inom Familjerätten ska bedömningen ligga till grund för om
samarbetssamtal ska ske eller inte. Inom Vuxenhenheten ska FREDA- kortfrågor ställas efter det att
personen svarat ja på frågan om våld i ASI-uppföljning eller vid DUR-uppföljning. Personer som
svarar jakande på våldsfrågan ska erbjudas vidare stöd och skydd genom att hänvisas till VINRgruppen/Mottagningsenheten som har ansvaret att utreda och bevilja insatser för våldsutsatta vuxna.
Om det finns barn ska barnets behov av stöd och skydd bedömas av barn- och ungdomsgruppen. Målet
är att fler ur målgruppen ska upptäckas och kunna erbjuds rätt stöd och skydd för att kunna förändra sin
situation.
MOTIVERANDE SAMTAL- MI
All personal inom den sociala avdelningen har grundutbildning i MI. Under 2013 erbjöds även
personal, som skulle börja använda sig av FREDA - kortfrågor ,en fördjupningsutbildning i MI och
våld (alla personal på Mottagningsenheten och Mottagning för försörjningsstöd. Utbildning erbjöds en
till äldromsorgens perosnal då de ej har grundutbildning i MI, vilket är ett krav). Inför implementering
av FREDA- kortfrågor inom Familjerätten och Vuxenenheten/Beställare ska även den personalen
erbjuds fördjupningsutbildningen i MI och våld.
DIARI
Införa och testa ut det kanadensiska bedömningsinstrumentet DIARI inom Mottagninsenheten/VINRgruppen. DIARI ska ses som en utredning av våldsutsattas behov och kommer fungera som ett
komplement till FREDA 2 och 3. Förhoppningen är att få ihop de två instrumenten och att de
tillsammans kan utgöra ett komplett utredningsinstrument för 11 kap 1§ SoL - utredningar inom
socialtjänsten. DIARI syftar till att på ett systematiskt sätt utreda och bedöma vilka behov kvinnor som
utsatts för våld i nära relationer har. En förhoppning är att denna kunskap sedan ska kunna användas
för att skapa särskilda insatser som bygger på den enskilda individens behov. Ett viktigt argument är
risken för upprepat våld, då denna är stor hos kvinnor som utsatts för våld i nära relationer (detta görs
med FREDA-farlighetsbedömning). Ett annat argument är att öka kunskapen om de omständigheter
som kvinnan lever i som en konsekvens av det våld hon blivit utsatt för och som kan hindra henne från
att bryta sitt destruktiva mönster av utsatthet. DIARI syftar därför till att studera 25
omständigheter/faktorer och hinder som kan försvåra för våldsutsatta kvinnor att komma bort från en
våldsam relation. Det kan till exempel handla om att söka hjälp, att tänka i säkerhetstermer och i vissa
fall att lämna förövaren. (DIARI - Desicion making in abusive relationships. Upphovsmakare: Tonia L
Nicholls, Ph.D. University of British Columbia and British Columbia Institute Aganist family
Violence, 2004). Se bifogat Underlag för DIARI-studie.
SIGNS OF SAFETY
Signs of Safety- metoden har implementerats inom Mottagningsenheten (barn och unga) och inom
barnenheten under 2013. Under 2014 ska metoden även implementeras inom Ungdomsenheten och
inom Södermalms Öppenvård. Signs of Safety är en metod som identifierar risk och skyddsfaktorer i
familjen och att detta ska leda fram till en säkerhetsplan. Säkerhetsplanen ska arbetas fram tillsammans
med familjen och personal inom Södermlams Öppenvård. Metoden är säkerhetsorienterad,
samarbetsstyrd och styrkebaserat. Med det menas att ett tydligt och klart fokus ligger på att involvera,
delaktiggöra och engagera barn, föräldrar och övriga involverade i samtal och dialoger runt den oro
som finns för barnet/den unge och att tillsammans tänka igenom och diskutera fram en planering som
innehåller lösningar där barnet/den unge får. Det långsiktiga målet är att barn som bevittnar våld och
/eller själva utsätts för våld lever ett liv utan våld, har en trygg familjesituation samt känner sig trygga
med förvaltningesn insatser. All personal som arbetar med barn och unga och som ska arbeta med
Signs of Safety ska även erbjudas fördjupningsutbildning i barn, våld och trauma.
C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa
metoder?
ja – ange vilken/vilka:Länsstyrelsens metodstöd (FREDA-kortfrågor), Liria Ortiz/Psykolog
(MI), Mariana Dufort/Doktorand (DIARI), Embréus Socionomkonsult (Signs of Safety), Rädda
Barnen (Barn, våld och trauma)
nej
Om ja, namnge utbildningsgivare, vilka som ska ta del av utbildningen (funktioner) samt när i tid
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utbildningen kommer att äga rum:

FREDA
Utbildning i FREDA- kortfrågor till nya användare av instrumentet inom Familjerätten och
Vuxenenheten/beställare kommer att ske både internt och externt. Internutbildningen kommer att ske
av personal som redan använt sig av instrumentet under föregående projektår (2013). Externutbildning
kommer utföras av Länsstyrelsen. Berörd personal är: All personal inom Familjerätten och
Vuxenenheten/Beställare ca 40-50 pers. Omfattning och tidsperiod: 2 tillfällen under våren 2014.
MOTIVERANDE SAMTAL
Fördjupningsutbildning i MI och våld i nära relationer. Berörd personal är: All personal som ska börja
använda sig av FREDA - kortfrågor, d.v.s. personal inom Familjerätten och Vuxenenheten/Beställare,
ca 40-50 per. Omfattning och tidsperiod: 2 utbildningstillfällen*3 gånger. 2 gånger på våren 2014 och 1
gång på hösten 2014. Utbildningsanordnare Liria Ortiz.
DIARI
Utbildning i instrumentet DIARI kommer att ske i början av 2014. Omfattning och tidsperiod: 1-2
heldagar följt av metoddagar.Berörd personal är: Total 8 pers inom VINR-gruppen och Unga
Vuxna/Mottagningsenheten. Utbildningen kommer utförs av Mariana Dufort/Doktorand
SIGNS OF SAFETY
Personal inom Ungdomsenheten och Utförarenheten som inte har grundutbildning inom Signs of
Safety ska erbjudas detta via Embreus Socionomkonsult. Det rör sig om ca 30 pers. Tidpunkt för detta
är ännu inte inplanerade än.
BARN; VÅLD OCH TRAUMA
1-2 utbildningstillfällen för personal som arbeter med barn ska erbjudas detta. Ca 40-50 personer.
Datum för detta är ännu inte inplanerat. Utbildningsanordnare Rädda Barnen.
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?

Att berörd personal har god kännedom om metoden och är trygga med hur metoden ska användas
(FREDA-kortfrågor, MI, DIARI, Signs of Safety)
Andel genomförda FREDA-kortfrågor: 90%
Andel genomförda DIARI: 50%
Andel användare av Signs of Safety 100 %
E. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
250 000 (kr)
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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):

VÅLDSUTSATTA VUXNA
-Våldsutsatta vuxna kan efter 11 kap 1 § SoL- utredning enligt FREDA beskrivning och
farlighetsbedömning erbjudas skyddsinsatser i form av skyddat boende av annan utförare (kvinnojourer)
och/eller av utförare i egen regi (TBB)
-TBB (tillfälligt boende med boendestöd). Boendet är ett mellanboende där kvinnor som utsätts för våld
och deras barn kan placeras om hotbilden inte är för stor. Placering kan ske direkt eller erbjudas efter en
tid i skyddat boende. Kvinnorna som bor där får ett boendestöd kopplat till sig som arbetar på uppdrag
av beställaren. Boendestödet upprättar en genomförandeplan. Beställaren följer sedan upp insatsen
utifrån beställningen.
-Biståndsbedömda insatser i form av behandling enskilt eller i grupp till våldsutsatta kvinnor erbjuds
inte idag men planeras in under 2014 genom samarbete med stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-ÅrstaVantör och Farsta kring utförareverksamheten FRIDSAM.
BARN SOM LEVER MED VÅLD I NÄRA RELATION
-Barn som lever med våld i nära relation utreds inom barn- och ungdomsgrupperna och insatser som
erbjudas är Trappansamtal. Insatsen är en korttidsintervention och beviljas efter beslut om bistånd.
Föräldrarna kan även erbjudas stöd i föräldrarollen. En beställning skickas till utföraren av Trappansamtal.Utföraren upprättar en genomförandeplan som beställaren sedan följer upp.
-Föräldrar som befinner sig i en vårdnadskonflikt erbjuds deltagande i BiFF-grupper inom Södermalms
Öppenvård (SÖV). BiFF står för barn i föräldrars fokus och är framtaget av Rädda Barnen i samarbete
med Södertälje familjerätt. Syftet med grupperna är att föräldrarnas fokus på barnets behov ska öka
samtidigt som destruktiva processer i samband med vårdnadskonflikten ska minska.Grupperna erbjuds
mammor och pappor för sig vid 3 tillfällen och kan ses som våldspreventiva grupper. Rekryterare till
grupperna är främst Familjerätten.
VÅLDSUTÖVARE
-Biståndsbedömda insatser och öppenvårdsinsatser för våldsutövare erbjuds ej idag. Detta planeras in
under 2014 genom samarbete med stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta kring
utförarverksamheten FRIDSAM som erbjuder stöd- och behandlingsinsatser till våldsutsatta vuxna, barn
som lever med våld och våldsutövare.

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?

SE DIARI Åtgärd 6.2.2
DIARI
Införa och testa ut det kanadensiska bedömningsinstrumentet DIARI inom
Mottagninsenheten/VINR-gruppen. DIARI ska ses som en utredning av våldsutsattas behov och
kommer fungera som ett komplement till FREDA 2 och 3. Förhoppningen är att få ihop de två
instrumenten och att de tillsammans kan utgöra ett komplett utredningsinstrument för 11 kap 1§
SoL - utredningar inom socialtjänsten. Målet är att ta fram ett utredningsinstrument som är lätt
för handläggarna att använda och relevant för problematiken och målgruppens behov. DIARI
syftar till att på ett systematiskt sätt utreda och bedöma vilka behov kvinnor som utsatts för våld
i nära relationer har samt skapa särskilda insatser som bygger på den enskilda individens behov.
Ett viktigt argument är risken för upprepat våld, då denna är stor hos kvinnor som utsatts för
våld i nära relationer (detta görs med FREDA-farlighetsbedömning). Ett annat argument är att
öka kunskapen om de omständigheter som kvinnan lever i som en konsekvens av det våld hon
blivit utsatt för och som kan hindra henne från att bryta sitt destruktiva mönster av utsatthet.
DIARI syftar därför till att studera 25 omständigheter/faktorer och hinder som kan försvåra för
våldsutsatta kvinnor att komma bort från en våldsam relation. Det kan till exempel handla om
att söka hjälp, att tänka i säkerhetstermer och i vissa fall att lämna förövaren. (DIARI - Desicion
making in abusive relationships. Upphovsmakare: Tonia L Nicholls, Ph.D. University of British
Columbia and British Columbia Institute Aganist family Violence, 2004). Se bifogat Underlag för
DIARI-studie.
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)
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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:

FRIDSAM/Våldsutsatta
Samarbete ska inledas med stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta, kring
FRIDSAM. FRIDSAM är en utförarverksamhet som erbjuder stöd och behandling för våldsutsatta
vuxna i nära relation, barn som lever med våld i nära relation och våldsutövare. Arbetet sker utifrån
metoder som hämtats från Utväg Skaraborg/ATV/Trappan. För den del av FRIDSAM som riktar sig till
våldsutsatta vuxna ämnar Södermalm söka 1 tjänster. Personen ska utbildas i Utvägs metod för
gruppverksamhet och hålla i gruppverksamhet och individuella kontakter under 2014. Under 2014
kommer samarbete inledas på prov. Beslut om formellt samarbete kommer att ske inför 2015. Ett
samverkansavtal mellan Södermalms Sdf och de berörda staddelarna ska upprättas. FRIDSAM
erbjuder gruppverksamhet som vänder sig till kvinnor som utsätts för våld i när relation. Grupperna är
halvöppnade och träffas 20-30 gånger. Grupperna följer en struktur med temadelar i enlighet med
Utväg Skaraborgs manual. Det övergripande innehållet är erfarenheter av att leva med våld i nära
relation och konsekvenserna av dessa erfarenheter. De specifika teman som behandlas under
grupptiden är: våld, vardagspsykologi, sexualitet, kvinnohistoria, barn.
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:Utväg Skaraborgs metod
nej
Om nej, beskriv arbetssättet ni tänker använda:

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

Utbildningsanvigare: Utväg Skaraborg . 1 person ska utbildas i Utväg Skaraborgs metod för
gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor. Datum för detta är ännu inte inplanerat.
E. Omfattar insatserna råd och stöd till föräldrar och andra närstående utifrån barnets behov?
ja
nej
Om ja, beskriv kort hur arbetet ser ut:

Gruppverksamheten innehåller ett temablock som handlar om barn.
F. Kommer ni att genomföra stödinsatserna/behandlingarna av våldets konsekvenser tillsammans med
någon extern partner? Sätt ett kryss.
ja – ange vilken: FRIDSAM ske i samverkan med stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör

och Farsta.
nej
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Om ja, beskriv kort hur arbetet kommer att se ut:

När personal inom Södermalms SDF upptäcker våldsutsatta inom instrumenten FREDA (1-3), ASI,
DUR, IB eller via barnavårdsutredningar kan personal bevilja bistånd till deltagande i gruppverksamhet
för kvinnor inom FRIDSAM. En beställning görs som sedan följs upp. Under 2014 ska Södermalms sdf
beställa insatsen enligt en viss kvot (ej bestämd ännu). Södemalms Sdf utbildar en person i Utvägmetoden som ska lära sig metoden och själv hålla i en gruppverksamhet tillsammans med personal från
de andra stadsdelarna samt individuella kontakter. Under 2014 kommer samarbete inledas på prov.
Beslut om formellt samarbete kommer att ske inför 2015. Ett samverkansavtal ska upprättas mellan
Södermalms Sdf och de berörda stadsdelarna.
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:

Uppföljning ska se genom de beställningar som görs till utförarverksamheten FRIDSAM.Utförarna ska
upprätta genomförandeplaner.
H. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med stödinsatser/behandlingar av våldets konsekvenser för
våldsutsatta kvinnor under 2014?

En person är identifierad och utbildad i Utväg Skaraborgs metod för gruppverksamhet för våldsutsatta
kvinnor och har även varit gruppledare för en kvinnogrupp tillsammans med personal från de andra
stadsdelarna amt haft individuella kontakter. Våldsutsatta kvinnor erbjuds adekvata stöd- och
behandlingsinsatser med målet att personer som utsätts för våld av närstående lever ett livt utan våld
och är trygga med förvaltningens insatser.
I. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
496000 (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:

Se Signs of Safety, Åtgärd 6.2.2
SIGNS OF SAFETY
Signs of Safety- metoden har implementerats inom Mottagningsenheten (barn och unga) och inom
barnenheten under 2013. Under 2014 ska metoden även implementeras inom Ungdomsenheten,
Familjerätten och inom Södermalms Öppenvård. Signs of Safety är en metod som identifierar risk
och skyddsfaktorer i familjen och att detta ska leda fram till en säkerhetsplan. Säkerhetsplanen ska
arbetas fram tillsammans med familjen och personal inom Södermlams Öppenvård. Metoden är
säkerhetsorienterad, samarbetsstyrd och styrkebaserat. Med det menas att ett tydligt och klart fokus
ligger på att involvera, delaktiggöra och engagera barn, föräldrar och övriga involverade i samtal och
dialoger runt den oro som finns för barnet/den unge och att tillsammans tänka igenom och diskutera
fram en planering som innehåller lösningar där barnet/den unge får. Det långsiktiga målet är att barn
som bevittnar våld och /eller själva utsätts för våld lever ett liv utan våld, har en trygg familjesituation
samt känner sig trygga med förvaltningesn insatser. All personal som arbetar med barn och unga och
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som ska arbeta med Signs of Safety ska även erbjudas fördjupningsutbildning i barn, våld och trauma.
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, 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?

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

B. Omfattar ovanstående stödinsatser/behandlingar någon metod (strukturerad och replikerbar)?
ja – ange vilken
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:

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
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nej
Om ja, beskriv kort hur ni avser att arbeta med systematisk uppföljning:

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”):

G. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
(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.
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A. Beskriv kort hur ni ska arbeta med behandlingsinsatsen:

FRIDSAM/Våldsutsutövare
Samarbete ska inledas med stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta, kring
FRIDSAM. FRIDSAM är en utförarverksamhet som erbjuder stöd och behandling för våldsutsatta
vuxna i nära relation, barn som lever med våld i nära relation och våldsutövare. Arbetet sker utifrån
metoder som hämtats från Utväg Skaraborg/ATV/Trappan. Södermalm Sdf ämnar söka 1 tjänst som
ska ingå i FRIDSAMS mansmottagning. Personen ska utbildas i Utväg Skaraborgs/ATV:s metod för
att kunna leda icksvåldsgrupper och ha individuella kontakter. Målet med samarbetet för 2014 är att
personen ska utbildas i metoden, hålla i en gruppverksamhet och ingå i gemensam handledning med
ordinarie personal inom FRIDSAM/Mansmottagningen. Under 2014 kommer samarbete inledas på
prov. Beslut om formellt samarbete kommer att ske inför 2015. Ett samverkansavtal ska upprättas
mellan Södermalms Sdf och berörda stadsdelar.
B. Omfattar ovanstående behandlingsinsatser någon metod (strukturerad och replikerbar)?
ja – ange vilken (t.ex. ”Alternativ till våld, ATV”): Utväg Skaraborg/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:Utväg Skaraborg/ATV
nej
Om ja, namnge utbildningsgivare och vilka som ska ta del av utbildningen:

Utväg Skaraborg/ATV
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: Med stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta
nej
Om ja, beskriv kort hur arbetet kommer att se ut:

När personal inom Södermalms SDF upptäcker våldsutövare genom bedömningsinstrumenten ASI,
DUR, IB eller via barnavårdsutredningar kan personal bevilja bistånd till deltagande i gruppverksamhet
inom mansmottagningen. En beställning görs som sedan följs upp. Under 2014 ska Södermalms sdf
beställa insatsen enligt en viss kvot (ej bestämd ännu).
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:

Uppföljning ska ske genom de beställningar som görs till utförarverksamheten FRIDSAM.Utförarna
ska upprätta genomförandeplaner.
G. Vad är ert förväntade resultat för 2014 i arbetet med behandlingsinsatser för våldsutövare?
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En person är identifierad och utbildad i Utväg Skaraborgs ickevåldsgrupp för män och har även varit
gruppledare för en gruppomgång tillsammans med personal från de andra stadsdelarna.Våldsutövare
slutar använda våld och tar ansvar för våldets konsekvenser och känner sig trygga med förvaltningens
insatser.
H. Uppskatta den förväntade kostnaden för denna åtgärd för 2014?
496000 (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):

LOTS - Våldsutsatta vuxna
Införa funktionen "Lots" för våldsutsatta vuxna. Lotsens funktion är att ge information inom området
VINR och guida våldsutsatta individer bland alla kontakter och interna och externa insatser. Det som
kan ingå i Lotsens uppgifter är; skjutsa individen till det skyddade boendet, vara behjälplig med
hämning av personliga ägodelar i hemmet i samband med en placering i ett skyddat boende, närvara
vid rättegång/polisförhör/sjukhusbesök mm, ge individen relevant infomration om rättsprocessen,
socialtjänstenes handläggningsprocess, skyddade personuppgifter, skuldsanering, annan juridisk
rådgivning mm. Lotsen kommer inte att vara en biståndsbedömd insats utan fungera som en
stödfunktion för individen samt avlast handläggarna. Lotsen ska även ha ett uttalat barnperspektiv och
utgöra ett stöd för den våldsutsatta personens eventuella barn. Under 2014 ska funktionen utvecklas
och tydliggöras. En arbetsbeskrivning ska tas fram där tydlig framgår vad som ska ingå i Lotsens
arbetsuppgifter.
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?
496000 (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
1000000

Icke förbrukade medel den 31 december 2013 (gör en
uppskattning)
200000

Beräknade inkomster 2014
Belopp
Sökt bidrag från Socialstyrelsen
2014

2810000

Egen finansiering 2014

3500000

Summa beräknade inkomster 2014

6310000

Beräknade kostnader 2014
Lönekostnader

Totalt
6060000

Varav sökt från SoS
2560000

Lokalhyra
Resor
Köpta tjänster, material, hyrd
utrustning

250 000

Annonsering och marknadsföring
Kost och logi
Kontorsmaterial, telefon etc.
Utrustning
Trycksaker
Summa beräknade kostnader 2014

6060000

2810000
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Specificerad budget för lönekostnader
Funktion/arbetsuppgift

Tjänstgöringsgrad

Sociala avgifter
mm
11284

Summa

100

Heltidslön/mån
exkl. soc. avg
36400

Projektledare/
Samordnare
Gruppledare FRIDSAM
Kvinnogrupp

100

31500

9765

495180

Gruppledare FRIDSAM
Mansmottagningen

100

31500

9765

495180

Lots

100

31500

9765

495180

Samordnare/
Familjerätten

100

31500

9765

495180

572208

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:

Implementeringsstöd FREDA
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.
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9.

Övrig information till Socialstyrelsen

Följande bilagor är bifogade ansökan:
1. Rapport - Kartläggning av barn- och kvinnofridsarbetet inom Södermalms SDF - 2012
2. Handlingsplan för Södermalms Stadsdelsförvaltnings arbete med våld i nära relationer 2013-2014
3. Stockholms Stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014
4. Våld i nära relationer - Riktlinjer för handläggning inom Stockholms stads socialtjänst
5. Underlag DIARI-studie

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 19 december 2013
Befattning

Namnförtydligande

Enhetschef

Lisa Kinnari

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
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med delegationsordningen i huvudsökande kommun/stadsdelsförvaltning
samt i samtliga samverkande kommuner/stadsdelsförvaltningar.
Ort och datum

Underskrift

Befattning

Namnförtydligande
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