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Återrapporteringsblankett om utvecklingsmedel 2013
1. Återrapporteringen avser
Åtgärder under 2013 med kvarvarande utvecklingsmedel beviljade år 2012
Åtgärder under 2013 med utvecklingsmedel beviljade år 2013
2. Sökt och beviljat belopp från Socialstyrelsen 2012:
Sökt belopp:

900000

Beviljat belopp:

350000

Kvarvarande medel 2012 som använts under 2013:

116500

Diarienummer på beslutet från Socialstyrelsen:

6.2.3-27440/2012

3. Sökt och beviljat belopp från Socialstyrelsen 2013:
Sökt belopp:

2670072

Beviljat belopp:

1000000

Diarienummer på beslutet från Socialstyrelsen:

6.2.4-63436/2012

4. Kontaktuppgifter

Kommunens namn:

Södermalms Sdf

Ansvarig avdelning el. motsv.

Mottagningsenheten

Kommunen ligger i län:

Stockholm

Kontaktperson:

Ulrika Sandberg

Befattning:

Projektledare

Telefon:

08-508 12 580

E-postadress:

ulrika.sandberg@stockholm.se

Postadress

Medborgarplatsen 25, 106 42 Stockholm

5. Tidsperiod för åtgärderna i denna återrapportering (OBS, återrapporteringen gäller endast genomförda
åtgärder under 2013)
Startdatum för åtgärden:

07.01.2013

Slutdatum för åtgärden (redovisa som längst till och med 2014-01-31):

31.12.2013

6. Har ni tidigare beviljats medel ur anslagen från länsstyrelserna för att kvalitetsutveckla stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld?
2011
7. Har ni under 2013 deltagit i de utbildningsaktiviteter som anordnats av Länsstyrelserna inom området
våld i nära relation?
Ja
Eventuell kommentar:
Personal från Södermalms Sdf har deltagit i utbildningsserien om våld i nära relationer med fokus på barn och äldre
vid 4 tillfällen under VT-2013 och vid 4 tillfällen under HT-2013. Totalt rör det sig om ca 30 personer. Personal har
även deltagit i Länsstyrelsens mplementeringsstöd gällande bedömningsinstrumentet FREDA. Totalt ca 6 personer.
8. Har arbetet med utvecklingsmedlen bedrivits tillsammans med en eller flera
kommuner/stadsdelsförvaltningar där ni gemensamt beviljats utvecklingsmedel?
Nej
10. Sammanfatta kort (max 250 ord) ert arbete med utvecklingsmedlen under 2013 (syfte, målgrupp,
aktiviteter, resultat):
Totalt har utvecklingsmedel använts till totalt 6 delprojekt.
1. Delprojekt 1-3 FREDA
Syfte: Implementering av FREDA 1 (kortfrågor) för upptäckt av våldsutsatthet bland nyinkomna ärenden inom
Mottagningsenheten, Mottagning för försörjningsstöd och Äldreomsorgens beställarenhet samt implementering av
FREDA beskrivning och farlighetsbedömning inom Mottagningsenhetens VINR-grupp. Målgrupp: Våldsutsatta vuxna
och barn som bevittnar våld, Aktiviteter: Projektmedlemmarnas huvuduppgift har varit att producera
rutinbeskrivningar för hur bedömningsinstrumentet är tänkt att fungera, internutbilda kollegor och ta fram
användarstöd. Resultat: personal är utbildade i instrumentet, projektmedlemmarna har deltagit i
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implementeringsstöd hos Lst, användarna har även utbildats i MI-samtal, skriftliga rutinbeskrivningar är framtagna,
användarna har i stor utsträckning arbetat i enlighet med rutinen och totalt har ca 100 st FREDA - kortfrågor gjorts
och ca 10 st FREDA - beskrivning och 20 st farlighetsbedömningar.
2. Delprojekt Signs of Safety
Syfte: Stödet till barn som bevittnar våld och/eller själva blir utsatta för våld av närstående ska förbättras genom
att fortsätta stärka användandet av metoden Signs of Safety inom Mottagningsenheten samt inom Barnenheten.
Syftet med att utveckla användandet av Signs of Safety är att metoden ska ge mer likartade bedömningar och ligga
till grund för säkerhetsplaneringar, till skydd för barnet, som ska hålla över tid, Målgrupp: Barn som bevittnar våld
och som själva blir utsatta för våld, Aktiviteter: Projektmedlemmarna har tagit fram skriftliga rutiner, material
(white boards) har köpts in och personal har deltagit i fördjupningsutbildning i metoden. Resultat: skriftlig
rutinbeskrivning är framtagen, material är inköpt, utbildning är genomförd och användarna arbetar i enlighet med
rutinen i stor utsträckning.
4. Delprojekt TBB (tillfälligt boende med boendestöd)
Syfte: Delprojektet ämnar utveckla förvaltningens tillfälliga boende med boendestöd för våldsutsatta kvinnor och
deras barn med syfte att våldsutsatta kvinnor ska erbjudas ett tryggt boende med stöd för att förhindra fortsatt
våldsutsatthet, Målgrupp: våldsutsatta kvinnor och deras barn, Aktiviteter: Projektgruppen har tagit fram skriftliga
rutiner för hur lägenhetens ska förvaltas, hur insatsen ska beviljas och hur boendestödet ska utformas, Resultat:
Skriftliga rutiner och mallar är framtagna, lägenheten är möblerad och förbättringsåtgärder har genomförts, totalt
har 11 kvinnor och 6 barn varit placerade i boendet och haft ett boendestöd kopplat till sig.
5.Delprojekt Trappan
Syfte: Utveckling och förbättringar av rutiner kring insatsen Trappan (samtal för barn som bevittnar våld av och mot
närstående vuxna), Målgrupp: barn som bevittnar våld, Aktiviteter: ta emot barn i samtal, ta fram skriftliga rutiner
och foldrar, Resultat: Skriftliga rutiner och foldrar är framtagna och totalt har 8 barn gått i Trappansamtal under
projekttiden.
6.Delprojekt BiFF
Syfte: 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 och
risken för våld i samband med vårdnadskonflikten ska minska, Målgrupp: Mammor och pappor som befinner sig i en
vårdnadskonflikt (barnet är en indirekt målgrupp), Aktiviteter: identifiera och utbilda gruppledare i BiFF, utbilda
rekryterare till grupperna i BiFF samt om barn, våld och trauma, ta fram skriftliga rutiner för hur insatsen ska
beviljas i förvaltningen, ta fram foldrar och målgruppsanpassad information.
Resultat: Två gruppledare och en samordnare har identifieras och utbildas samt hållit i 1 pappagrupp á 3 tillfällen
och 1 mammagrupp á 3 tillfällen villket innebär 5 pappor och 4 mammor. Skriftliga rutiner är framtagna samt
folder.

11. Vi har haft utvecklingsmedel för att arbeta med kartläggningen av omfattningen av våld i nära
relation.
Nej
33. Vi har haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen under år 2013 för att arbeta med kommunens
handlingsplan för arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld
Nej
51. Vi har haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen under år 2013 för att arbeta med samverkan med
andra samhällsorgan och organisationer.
Nej
66. Vi har haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen under år 2013 för att arbeta med inrättande av en
samordningsfunktion
Ja, medel beviljades år 2013
67. Har ni arbetat med åtgärden under 2013?
Ja, arbetet är genomfört, samordningsfunktion är inrättad
69. Beskriv kort innehållet i funktionens uppdrag och vilka delar av arbetet mot våld i nära relation som
ska samordnas:
Samordningsfunktionen bedrivs i rollen som projektledare (PL). PL ansvarar för att ansöka om utvecklingsmedel
samt upprätta en projektplan för planerade utvecklingsområden inom området våld i nära relationer. PL är den som
har det övergripande ansvaret för hela projektet och ansvarar för att projektets resultat blir i enlighet med de
uppsatta målen och att projektet genomförs inom fastställda kostnads- och tidsramar. Projektledaren är den som
samordnar alla delprojekt och utvecklingsarbetet inom området våld i nära relationer. Sedan 1 november 2013 har
även förvaltningen skapat en arbetsgrupp (VINR-gruppen) inom Mottagningsenheten som ansvarar för att ta emot,
utreda, bevilja-och följa upp insatser för våldsutsatta vuxna. Gruppen består av 4 handläggare och 1 biträdande
enhetschef.
70. Hur stor del av tjänsten finansieras av kommunen (ange i %)?
0
71. Eventuell kommentar:
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Tjänsten som projektledare är helt finansierad med utvecklingsmedel. Sedan 1 januari 2014 har tjänsten
omvandlats från att ha varit en visstidsanställning till att bli en tillsvidareanställning.
Handläggartjänsterna inom VINR-gruppen finansieras helt inom ordinarie budget.
72. Vilket resultat har ni uppnått under 2013?
Projektledaren har arbetet med att leda projektarbetet i enlighet med den framtagna projektplanens mål,
budgetramar, tids- och aktivitetplaner mm för 2013. Projektmålen är helt eller delvis uppfyllda. Ett mål har även
varit att ledningsgruppen skulle tydliggöra vilka som ansvarar för att ta emot, utreda, bevilja- och följa upp insatser
för våldsutsatta vuxna. Sedan 1 november 2013 gäller en ny organisation med tydliggörande om detta.
73. I vilken utsträckning motsvarar resultatet 2013 förväntade resultat?
Helt
76. Har åtgärden lett till ytterligare resultat än vad ni förväntade er i ansökan?
Nej
78. Vad är den totala kostnaden under 2013 för denna åtgärd?
Kostnad:

318000

Eventuell kommentar:

Utgör 0,5 tjänst projektledare/samordnaren

80. Vi har haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen för att under år 2013 arbeta med
kompetensutveckling inom området våld i nära relationer
Ja, medel beviljades år 2013
81. Har ni arbetat med åtgärden under 2013?
Ja, arbetet är genomfört
83. Beskriv kort kompetensutvecklingen (innehåll, längd, vem var utbildare osv.)
Delprojekt FREDA (1-3): alla deltagare inom delprojektet har fått utbildning i instrumentet genom Länsstyrelsens
implementeringsstöd vid 4 tillfällen. Totalt rör det sig om 6 personer. Användare av instrument FREDA (kortfrågor)
har även genomgått en fördjupningsutbildning i MI (motiverande samtal) och våld i nära relationer. Utbildningen har
omfattat 2 heldagar och totalt har 20 personer deltagit. Utbildare har varit psykolog Liria Ortiz.
Delprojekt Signs of Safety (SoS): 2 biträdande enhetschefer har genomgått en utbildning i SoS för ledare vid två
tillfällen samt 2 handläggare har gått en fördjupningsutbildning i SoS. Utbildningsanordnare har varit Embreus
Socionomkonsult AB.
Delprojekt BiFF: Två gruppledare har utbildats i Rädda Barnens gruppverksamhet BiFF. Utöver det har alla
rekryterare (familjerättssekreterare, barn- och ungdomshandläggare) tilll BiFF-grupperna fått en heldagsutbildning i
BiFF samt utbildning om barn, våld och trauma som anordnades av Rädda Barnen.
Delprojekt Trappan: 3 samtalsledare i Trappan har fått 4 konsultationstillfällen med Inger Ekbom som är grundaren
till Trappansamtal.
Utöver dessa utbildningar har ca 30 personer deltagit i Länsstyrelsens utbildningsserie om våld i nära relationer med
fokus på barn och äldre.
4 personer har deltagit i den Nationella konferensen om Kvinnofrid anordnad av Nationella Myndighetssamverkan
för Kvinnofrid
84. Vilka är det som har fått kompetensutveckling?
Socialtjänst
Annan verksamhet - ange vilken/vilka: : Åldreomsorgen
85. Vilka och hur många personer har omfattats av kompetensutvecklingen? (t.ex. "biståndshandläggare
som arbetar med äldre, ca 10 personer")
Länsstyrelsens implementeringsstöd FREDA
Handläggare från Mottagningsenheten, Mottagning för försörjningsstöd, Äldreomosorgens beställarenhet, ca 6
personer
Länsstyrelsens utbildningsserie om våld i nära relationer med fokus på barn och äldre Handläggare från den sociala
avdelningen och avdelningen för äldreomsorg, ca 30 personer
Barn, våld och trauma
Familjerättssekreterare, handläggare från barn- och ungdomsenheten och mottagning för barn och unga, ca 25
personer
BiFF-gruppledareutbildning:
Räddda Barnen, 2 personer
Trappankonsultation
Rädda Barnen, 3 personer
Signs of Safety
Chefer och handläggare inom barn - och ungdomsgrupperna, 4 personer
Nationella myndighetssamverkans konferens om kvinnofrid, 4 personer
86. Ange vilka grupper kompetensutvecklingen har gett kunskap om:
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Våldsutsatta kvinnor, 18 år eller äldre
Våldsutsatta flickor under 18 år
Barn som bevittnat våld
Barn som utsatts för våld av närstående
Våldsutövare
87. Har kompetensutvecklingen gett särskild kunskap om någon eller några av grupperna nedan:
Nej, ingen särskild grupp
88. Har åtgärden genomförts tillsammans med någon annan aktör?
Nej
91. Vilket resultat har ni uppnått under 2013?
De inplanerade utibildningssatsningarna är genomförda enligt plan.
92. I vilken utsträckning motsvarar resultatet under 2013 förväntade resultat?
Helt
95. Har åtgärden lett till ytterligare resultat än vad ni förväntade er i ansökan?
Nej
97. Vad är den totala kostnaden under 2013 för denna åtgärd?
Kostnad:

127400

Eventuell kommentar:

Här ingår utbildning, konsultation, kurslitteratur samt resor till och från utbildningsorten

98. Vi har haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen under år 2013 för att arbeta med information om
var den enskilde kan få stöd och hjälp inom området våld i nära relationer
Nej
114. Vi har haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen för att under år 2013 arbeta med att ta fram nya
rutiner och/eller revidera befintliga rutiner för socialtjänstens arbete med enskilda och grupper
Nej
135. Vi har haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen under år 2013 för att inrätta nya boendeplatser
inom området våld i nära relationer.
Ja, medel beviljades år 2013
136. Har ni arbetat med åtgärden under 2013?
Ja, arbetet är genomfört
138. Har åtgärderna inneburit:
Nya boendeplatser i ett befintligt boende
139. Beskriv kort åtgärden (t.ex. "Vi har inrättat ett nytt kommunalt boende anpassat för personer med
funktionshinder. Boendet har två tillfälliga boendeplatser"):
Förvaltningen hyr en lägenhet av en stiftelse som riktar sig till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Boendet
rymmer totalt 4 kvinnor och 6 medföljande barn. Alla boende har ett eget rum och delar gemensamma ytor.
Kvinnor och barn som placeras där gör det efter en bedömning av skyddsbehovet. Alla får ett boendestöd kopplat
till sig. Innehållet i boendestödet bestäms av beställningen som görs av den utredande socialsekreteraren.
Boendestödet handlar om att stötta den placerade kvinnan i att leva ett liv fritt från våld. De innebär att stötta
kvinnan i att hitta ett stadigvarande boende, hjälpa henne i kontakt med andra myndigheter mm. En beställning ska
innehålla mål, delmål, uppdrag, tidsram, tid för uppföljning och gärna bygga på SMARTA - mål d.v.s. de ska vara
Specifika, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt
EXEMPEL:
Mål: Att leva ett liv fritt från hot och våld
Delmål: Vidta skyddsåtgärder och säkerhetsplanering
Uppdrag: göra en polisanmälan, ansöka om besöksförbud, göra en hot- och riskbedömning samt en
säkerhetsplanering
Tidsram: när insatsen ska påbörjas, hur ofta och ur länge den ska pågå
Tid för uppföljning: datum, tid, plats
140. Ange åtgärdens målgrupp eller målgrupper:
Våldsutsatta kvinnor, 18 år eller äldre
Annan målgrupp, ange vilken: : Medföljande barn
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141. Har boendeplatserna särskilt anpassats för någon eller några av grupperna nedan?
Ja, medföljande barn
142. Har åtgärden genomförts tillsammans med någon annan aktör?
Nej
145. Vilka resultat har ni uppnått under 2013 (t.ex. "vi har kunnat erbjuda ytterligare tre kvinnor samt
deras barn boende")?
Under projekttiden har totalt 11 kvinnor och 6 barn varit placerade i boendet. Alla har erbjudits ett boendestöd.
Boendet har även möblerats upp och flera förbättringsåtgärder har genomförts i boendet. Flera skriftliga rutiner har
tagits fram så som ett flödesschema, mall för kontrakt, mall för boenderegler och nyckelkvittens, mall för
uppdragsbeställning av boendestöd, boendepärm med viktig information till boende så som felanmälan och
brandsäkerhet
146. I vilken utsträckning motsvarar resultatet under 2013 förväntade resultat?
Helt
149. Har åtgärden lett till ytterligare resultat än vad ni förväntade er i ansökan?
Ja
150. Beskriv de viktigaste ytterligare resultaten:
From 2014 kommer målgruppen även kunna erbjudas andra typer av boenden och inte enbart erbjudas kollektivt
boende. Boendet kommer anpassas utifrån varje persons individuella behov och utgå från beställningen av insats.
Boendet ska dock alltid kopplas till ett boendestöd.
151. Vad är den totala kostnaden under 2013 denna åtgärd?
Kostnad:

171500

Eventuell kommentar:

Här ingår lokalhyra och inköp av inventarier

152. Vi har haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen under år 2013 för att arbeta med standardiserade
bedömningsmetoder för upptäckt, bedömning och uppföljning
Ja, medel beviljades år 2012
Ja, medel beviljades år 2013
153. Har ni arbetat med åtgärden under 2013?
Ja, arbetet är genomfört
155. Inom vilket/vilka områden har ni arbetat med standardiserade bedömningsmetoder?
Ange metodens namn
Identifiering av våldsutsatta kvinnor: : FREDA
Identifiering av barn som har bevittnat våld: : FREDA
Identifiering av våldsutövare: : ASI, DUR, ADAD
Dokumentation av ansökan, anmälan, förhandsbedömning: : Sociala system för handläggning
Utredning av våldsutsatta kvinnor: : FREDA
Utredning av barn som bevittnat våld: : BBIC
Utredning av barn som utsatts för våld av närstående: : BBIC
Bedömning av behov av stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor: : FREDA
Bedömning av stöd och hjälp hos barn som har bevittnat våld
Bedömning av behov av stöd och hjälp hos barn som utsatts för våld av närstående: : BBIC
Bedömning av risk för fortsatt utsatthet: : FREDA
Uppföljning av enskilda ärenden där stödinsatser getts: : Beställning
Eventuell kommentar:
FREDA är det instrument som har implementerats under projektåret 2013. Övriga bedömningsinstrument används
sedan tidigare inom förvaltningen.
156. Ange om åtgärden var särskilt riktad mot någon eller några av grupperna nedan:
Ja, våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Ja, våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år
157. Beskriv kort hur ni inom ramen för åtgärden arbetat med standardiserade bedömningsmetoder
under år 2013:
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FREDA (kortfrågor) har implementerats inom Mottagningsenheten, Mottagning för försörjningsstöd och
Äldreomsorgens beställarenhet. Användare av instrumentet är ca 40 personer. FREDA ska användas vid alla nya
kontakter. Utgångspunkten är att frågor om våld enligt FREDA ska ställas efter det att personen har svarat ja på
frågan om våld i något av följande instrument; IB, ASI, DUR, ADAD. Frågan ska ställas vid ett personligt möte och
med personen enskilt. Om personen svarar jakande och önskar hälp ska personen hänvisas till arbetsgruppen
(VINR-gruppen som har ansvar att ta emot, utreda och bevilja insatser för målgruppen) inom Mottagningsenheten
som arbetar med att göra fördjupade bedömningar om våld enligt FREDA - beskrivning och FREDA farlighetsbedömning. Skriftliga rutiner har tagits fram för hur FREDA är tänkt att användas.Totalt har ca 100 st
FREDA (kortfrågor) gjorts och ca 10 st FREDA beskrivning och 10 st farlighetsbedömningar.
158. Har åtgärden genomförts tillsammans med någon annan aktör?
Nej
161. Vilka resultat har ni uppnått under 2013?
FREDA (kortfrågor) har implementerats inom Mottagningsenheten, Mottagning för försörjningsstöd och
Äldreomsorgens beställarenhet. Användare av instrumentet är ca 40 personer. FREDA ska användas vid alla nya
kontakter. Det är VINR-gruppen/Mottagningsenheten som gör FREDA - beskrivning och FREDA farlighetsbedömning inom ramen för en 11 kap 1§ SoL - utredning, ca 5 personer. Skriftliga rutiner har tagits fram
för hur FREDA är tänkt att användas.Totalt har ca 100 st FREDA (kortfrågor) ställts och ca 10 FREDA beskrivning
och 10 farlighetsbedömningar har gjorts.
162. I vilken utsträckning motsvarar resultatet under 2013 förväntade resultat?
Helt
165. Har åtgärden lett till ytterligare resultat än vad ni förväntade er i ansökan?
Ja
166. Beskriv de viktigaste ytterligare resultaten:
Under 2014 kommer FREDA att implementeras inom fler personalgrupper inom förvaltningen så som inom
Familjerätten och inom Vuxenenheten.
167. Vad är den totala kostnaden under 2013 för denna åtgärd?
Kostnad:

318000

Eventuell kommentar:

Detta utgör kostnad för 0,5 tjänst projektledare/samordnare

168. Vi har haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen under år 2013 för att arbeta med stödinsatser för
kvinnor inom våld i nära relationer.
Nej
185. Vi har haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen under år 2013 för att arbeta med stödinsatser för
barn inom våld i nära relationer.
Ja, medel beviljades år 2013
186. Har ni arbetat med åtgärden under 2013?
Ja, arbetet är genomfört
188. Beskriv kort stödinsatsen:
Barn som bevittnar våld ska utredas inom barn- och ungdomsenheten i enlighet med BBIC och Signs of Safety. Barn
som bevittnar våld kan erbjudas Trappansamtal. Insatsen ska föregås av ett biståndsbeslut, en beställning och
följas upp. Insatsen ges av 3 vidareutbildade samtalsledare inom Trappan inom förvaltningens öppenvårdsenhet.
BiFF (Barn i Föräldrars Fokus) erbjuds till föräldrar som befinner sig i en vårdnadskonflikt i syfte att föräldrarnas
fokus på barnets behov ska öka samtidigt som destruktiva processer och risken för våld i samband med
vårdnadskonflikten ska minska, Målgrupp: Mammor och pappor som befinner sig i en vårdnadskonflikt (barnet är en
indirekt målgrupp). Modellen är framtagen av Rädda Barnen och föräldrarna erbjuds 3 utbildningstillfällen. Främsta
rekryterare till grupperna är familjerättssekreterare och barn och ungdomsgrupperna. Insatsen erbjuds som service
och inget biståndsbeslut krävs. En samorndare inom Familjerätten förmedlar föräldrar till grupperna.
189. Omfattar ovanstående stödinsatser någon särskild metod?
Ja, ange vilken: : Trappan och BiFF
191. Har stödinsatserna omfattat råd och stöd till föräldrar och andra närstående utifrån barnets behov?
Ja, ange hur: : Se kommentar
Eventuell kommentar:
Trappan
Föräldrarna måste godkänna att barnet går i Trappansamtal och de får även information om vad Trappansamtal
innebär. Insatsen föregås även av en utredning enligt BBIC och Signs of Safety där båda föräldrana är part i ärendet
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och delaktiga.
BiFF - detta är en insats som är riktad till föräldrarna men det är barnet som är den "egentliga" klienten. Stödet till
föräldrarna ska komma barnet tillgodo.
192. Har åtgärden genomförts tillsammans med någon annan aktör?
Nej
195. Vilka resultat har ni uppnått under 2013 (t.ex. "15 barn har deltagit i gruppverksamhet")?
Handläggare inom Mottagningsenheten och Barnenheten arbetar i enlighet med Signs of Safety- modellen
8 barn har deltagit i Trappansamtal mellan åldrarna 4-12 år
4 mammor och 5 pappor har genomgått BiFF-grupp á 3 tillfällen vardera
196. I vilken utsträckning motsvarar resultatet under 2013 förväntade resultat?
I stor utsträckning
199. Har åtgärden lett till ytterligare resultat än vad ni förväntade er i ansökan?
Ja
200. Beskriv de viktigaste ytterligare resultaten:
Under 2014 kommer Signs of Safety-modellen att implementeras i hela barn- och ungdomsprocessen från
mottagning, utredning, beställning, insats och utförande.
201. Vad är den totala kostnaden under 2013 för denna åtgärd?
Kostnad:

102000

Eventuell kommentar:

0,2 tjänst samordnare BiFF

202. Vi har haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen under år 2013 för att arbeta med
behandlingsinsatser för våldsutövare inom området våld i nära relationer.
Nej
220. Vi har haft utvecklingsmedel från Socialstyrelsen under år 2013 för att arbeta inom kategorin "Andra
åtgärder" inom området våld i nära relationer.
Nej
238. Har ert arbete som genomförts med utvecklingsmedel följts upp eller utvärderats?
Ja, intern uppföljning
Ja, extern utvärdering
239. Vem har genomfört uppföljningen/utvärderingen?
Intern uppföljning:
Projektledaren ansvarar för att sammanställa projektresultaten under 2013. Uppföljningen innebär att
projektledaren ser till att projektmedlemmarna genomfört de aktiviteter som tagits fram i
projektplanen.Volymuppföljning har även skett under året och kommer också ingå i en slutrapport för projektåret
2013. Varje handläggare har även ett uppföljningsansvar i varje enskilt ärende utifrån beställning,
genomförandeplan och uppföljning av de mål man satt upp på individnivå.
Extern utvärdering:
Socialhögskolan och Socialstyrelsen kommer utvärdera implementeringen av FREDA bedömningsmetoder inom bla
Södermalms Sdf. Utvärderingen leds av Maria Andersson Vogel, Fil Dr, Institutionen för socialt arbete. Arbetet har
påbörjats under 2013 och slutrapport ska vara klar till 2015. Dnr Socialstyrelsens projektplan 3.5-10954/2013
240. Beskriv kortfattat resultatet av uppföljningen/utvärderingen:
Projektmålen för de olika delprojekten är helt eller delvis uppfyllda. Av de identifierade aktiviteterna som bestämdes
i projektplanen i början av året har i stort sett alla aktiviteter genomförts enligt plan.
Socialhögskolans externa utvärdering av implementering av bedömningsmetoden FREDA är just påbörjad och ska
vara klar först 2015, varför inget resultat kan redovisas i dagsläget.
242. Ange vilka personer som deltagit i arbetet med att fylla i denna återrapportering:
1. Namn

Ulrika Sandberg

1. Funktion

Projektledare

2. Namn

Lisa Kinnari

2. Funktion

Enhetschef
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