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Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret
•
•
•
•

Innan du börjar fylla i ansökan, spara ner formuläret i din dator, namnge med kommunens
namn och projektets namn.
Fyll i ansökningsformuläret (klicka dig fram med tab-tangenten, musen eller piltangenterna).
Undvik semikolon och enter i texten.
Spara det ifyllda ansökningsformuläret i din dator.
Skicka ansökan som ett worddokument med e-post till länsstyrelsen. Skriv också ut rapporten,
underteckna den och skicka den med vanlig post.

Fylls i av länsstyrelsen efter att kommunen har fyllt i ansökan
Länsstyrelsen i:

Datum då ansökan
inkom till länsstyrelsen

Länsstyrelsens diarienummer
för projektet

(anges som åååå-mm-dd,
t.ex. 2010-06-30)

Handläggare vid länsstyrelsen, namn

Telefon

E-post

1. Projektets namn
Älvsjö Kvinnofridsprojekt

2. Sökande och sökt belopp
Kommuner skrivs som t.ex. Mjölby eller Borås, inte Mjölby Kommun eller Borås Stad.
Sökande kommun
Beslutande nämnd

Stockholm

Älvsjö stadsdelsnämnd

Sökande kommuns adress, postnummer, ort

Kontaktperson, namn och funktion, telefon
samt e-post

Box 48, 125 21 Älvsjö
Älvsjö

Christina Berends, chef enheten barn och
familj, 08-508 21 310
christina.berends@alvsjo.stockholm.se

Medsökande kommun 1

Medsökande kommun 2

Ev. statsdel

Ev. statsdel

Medsökande kommun 3

Medsökande kommun 4

Ev. statsdel

Ev. statsdel

Medsökande kommun 5

Medsökande kommun 6

Ev. statsdel

Ev. statsdel

Medsökande kommun 7

Medsökande kommun 8

Ev. statsdel

Ev. statsdel

Ev. statsdel
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Medsökande kommun 9

Medsökande kommun 10

Ev. statsdel

Ev. statsdel

Medsökande kommun 11

Medsökande kommun 12

Ev. statsdel

Ev. statsdel

Sökt belopp från länsstyrelsen
Femhundra trettiofem tusen kronor (anges med siffror)
Avser ansökan en fortsättning på ett projekt som beviljats utvecklingsmedel ur anslaget för år
2007/2008 eller 2009?
Projektet har beviljats medel ur anslaget för 2007/2008
Projektet har beviljats medel ur anslaget för år 2009
Nej, ansökan avser ett nytt projekt.

3. Nuläge och problembeskrivning
Beskriv nuläget gällande kommunens arbete gällande våld i nära relation. Beskriv exempelvis vad
ni känner till om omfattningen av och behoven hos våldsutsatta kvinnor i kommunen. Beskriv
också vilka problem ni ser i det befintliga arbetet – och vilket av dessa problem det planerade
projektet avser att lösa.

Älvsjö stadsdelsförvaltning befinner sig i en intensiv utvecklingsfas vad gäller arbetet för våld i
nära relationer. Det finns ambitioner men det påbörjade utvecklingsarbetet behöver fortgå i
projektform ytterligare ett år för att få genomslag på organisatorisk nivå. En kvinnofridsgrupp med
medarbetare från flertalet enheter bildades våren 2010 och tanken är att gruppen ska fortsätta
utvecklingsarbetet mot våld i nära relationer när projektet upphört. Gruppen behöver dock ett år till
för att hitta sin form.
Det saknas kunskap om omfattningen av våld i nära relationer såväl i stadsdelens verksamheter
som bland befolkningen totalt, vilket leder till skral kunskap om målgruppens behov. Därför vill vi
genomföra en screening, där samtliga sökande till IOF under en viss period tillfrågas om erfarenhet
av våld i nära relationer.
För att hitta system för att registrera uppföljning vill vi genomföra en undersökning av vilka
insatser våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld erhållit under år 2009. Vi vill också
genomföra en kollegiegranskning av dokumentationen i några ärenden under 2010, för att lära oss
mer men även för att se om de rutiner som tagits fram behöver revideras.
I stadsdelen saknas systematiska arbetssätt för män som använder våld t ex enligt de internationella
påverkansprogram som rekommenderas, där säkerheten för partnern och barnen finns med. Därför
vill vi undersöka möjligheten att några socialsekreterare/familjebehandlare får utbildning och på
sikt kan erbjuda individuella samtal med män, exempelvis utifrån den norska modellen Alternativ
till våld och s k "VASKA"-samtal.
En kartläggning av kunskapsnivån genomfördes i början av 2010. Den visar att framförallt
personal inom förskola och äldre- och funktionshindrade saknar kunskap och rutiner. Under det
första projektåret verkar det inte möjligt att färdigställa rutiner på alla enheter, då vi först behöver
höja medventenhet och kunskapsnivån om våld i nära relationer. Projektledaren har haft och
planerar fortsätta ge seminarier för enheterna och arbeta fram rutiner och arbetssätt.
Extern samverkan med framförallt vårdcentralerna och polisen har påbörjats. Då den interna
kunskapsnivån och de interna rutinerna är i sin linda, erfar projektledaren hur svårt det är att
utveckla samverkan med andra yrkesgrupper.Stadsdelsförvaltningens personal behöver först en
egen grund att stå på innan en effektiv samverkan kan nås.Dock planeras en gemensam
utbildningsdag med vårdcentralerna och stadsdelsförvaltningen om barn som bevittnat våld. Även
en strukturell samverkansgrupp mellan polis och stadsdelsförvaltning planeras.
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Har kommunen granskats av länsstyrelsen i den förstärkta tillsynen av kommunernas arbete med
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld?
Ja
Nej
Om nej gå vidare till punkt 4
Om ja: Beskriv hur ni åtgärdat eller planerar att åtgärda eventuella brister som uppmärksammats i
tillsynen.

Stadsdelsnämnden har i yttrande Dnr 7012-09-30853 redogjort för hur bristerna åtgärdades. Ett
utvecklingsarbete startades där länsstyrelsen beviljade medel till Älvsjö kvinnofridprojekt 2009.

4. Projektets mål
Ange vilket eller vilka mål ni har för projektet. Målen ska vara mätbara så att det går att avgöra om
målen uppnåtts.

Inventering av omfattning och behov. Undersöka och upptäcka hur många våldsutsatta
personer(barn) som har kontakt med socialsekreterare. Det finns inte koder för
kvinnofridsproblematik i det elektroniska aktsystemet (Paraply) i Stockholm stad, varför en sådan
undersökning behöver göras manuellt. Målet uppnås genom dokumentation och analys av
genomförd screening.
Intern samverkan. Handlingsplanen och kunskap om våld i nära relationer fortsätts implementeras
för personalgrupper inom förskola, äldre och funktionshindrade och IOF. Rutiner för handläggning
och arbetssätt tas fram och revideras. System för att registrera uppföljning genomförs samt internt
erfarenhetsutbyte / kollegiegranskning i arbetsgrupper med uppföljning av insatser. Målen uppnås
genom dessa aktioners utförande.
Personal inom stadsdelens verksamheter ska få kompetensutveckling. Dokumentation av att
personal deltar i utbildningar är uppnått mål.
Extern samverkan. Ett utvecklat samarbete med vårdcentralerna och polisen genomförs. Målet
uppnås genom gemensam utbildning mellan landstinget och stadsdelsförvaltningen, att personal får
kunskap om hur vårdcentralerna och polisen arbetar mot våld i nära relationer och att rutiner för
samverkan utvecklas. Planerade samverkansmöten mellan stadsdelens personal och polis
genomförs.
Annan organisationsutveckling. Undersöka förutsättningarna för att några
socialsekreterare/familjebehandlare får kompetensutveckling i den norska modellen Alternativ till
våld, med målet att kunna erbjuda livsstilsförändrande arbete för män som använder våld, dvs även
preventivt arbete för att motverka fortsatt våldsutövande.
Kvinnofridsgruppen med medarbetare från alla enheter, ska bli känd internt och extern och ska
kunna ge konsultation om utredningar och insatser till våldsutsatta kvinnor, män som använder
våld och barn som bevittnat våld. Målet uppnås genom att kvinnofridsgruppen träffas och
kunskapsnivån höjs, samt att en broschyr delas ut och att växel och medborgarkontor kan hänvisa
samverkanspartners och allmänheten till medarbetare i kvinnofridsgruppen.
Information och attitydskapande insatser. Allmänheten ska få information om hur
stadsdelsförvaltningen arbetar för kvinnofridsfrågor genom trycksaker, information på hemsidan
och aktiviteter i Lokala BRÅ.
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5. Projektets målgrupp
Ange projektets målgrupper
Kryssa endast i särskilda grupper av våldsutsatta kvinnor (t.ex. kvinnor med missbruksproblem)
om insatserna särskilt riktas till sådana grupper. I annat fall ingår dessa grupper i den större
målgruppen våldsutsatta kvinnor generellt.
Våldsutsatta kvinnor generellt, inklusive flickor under 18 år.
Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Våldsutsatta äldre kvinnor
Barn som bevittnar våld
Män som utövar våld
Annan målgrupp, ange vilken

6. Projektets insatser
Beskriv vilka insatser ni planerar att utföra för att uppnå projektets mål.

Screening av IOF klienter om erfarenhet av våld i nära relation
Genomföra system för att registrera uppföljning av insatser till våldsutsatta kvinnor
Genomföra system för uppföljning av insatser till barn som bevittnat våld
Seminarier för att utarbeta och revidera rutiner på enhetsnivå
Kollegiegranskning av genomförda insatser
Undersökning av förutsättningen till utbildning av socialsekreterare/familjebehandlare för att
kunna erbjuda män som använder våld, alternativ till livsstilsförändring.
Kvinnofridsgruppen har haft ett flertal träffar, gjort en informationsbroschyr och har tillräcklig
kunskap för att ge konsultationer internt och externt.
En strukturell samverkan bildas mellan polis och socialsekreterare om barn utsatta för våld eller
som bevittnat våld samt ett försök prövas där polis erbjuder målsäganden utan minderåriga barn, en
underrättelse till socialtjänsten via PM.
Rutin för samverkan med vårdcentralerna etableras för arbetet mot våld i nära relationer samt ett
gemensamt seminarium om barn som bevittnat våld genomförs.

7. Förväntat resultat
Beskriv vilket resultat/effekt ni förväntar er av projektet.

Mörkertalet vid våld i nära relationer minskar och antalet upptäckta män, kvinnor och barn ökar.
Att socialsekreterare får en uppfattning om hur stor andel av klienterna som ingår i målgruppen och
vilka insatser de erbjudits och erhållits. Att personal får kompetensutveckling som leder till ökad
kunskap om våld i nära relationer. Att personal känner till handlingsplanen för kvinnofrid och har
rutiner och arbetssätt för att upptäcka och ge hjälp till våldsutsatta personer. Att stadsdelen har
personal som påbörjat utbildning om män som använder våld och en plan över hur stadsdelen ska
kunna erbjuda män som använder våld, alternativ till våld .
Att den nystartade kvinnofridsgruppen kan driva utvecklingen av kvinnofridsarbetet efter
projekttiden slut och att gruppen är känd internt och externt och har erhållit så pass mycket
kunskap att de kan ge konsultation.
Att det finns rutiner för samverkan med externa samarbetspartners, exempelvis landsting och polis.
Älvsjöborna har kännedom om att stadsdelsförvaltningen arbetar mot våld i nära relationer.
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8. Samarbetspartners – bifoga avtal
Ange vem eller vilka som ska genomföra projektets verksamhet. Bifoga skriftligt avtal om andra
aktörer, t.ex. ideella föreningar eller andra myndigheter ska genomföra insatser i projektet. Av
avtalet ska bl.a. parternas roll och ansvar i projektet framgå. Om projektet bygger på samverkan
med en eller flera kommuner ska förutom avtalet ett beslutsprotokoll bifogas från ansvarig nämnd i
varje kommun.

Projektet genomförs av Älvsjö stadsdelsförvaltning under förutsättning att medel erhålls till en
projektledare på 75%

9. Tidsplan
När planerar ni att starta projektet?
(anges som åååå-mm-dd, t.ex. 2010-06-30)

När planerar ni att avsluta projektet?
(anges som åååå-mm-dd, t.ex. 2010-07-30)

2010-11-01

2011-10-31

10. Uppföljning av projektet
Beskriv hur kommunen kommer att dokumentera och följa upp projektet.

Projektledaren dokumenterar deltagandet i aktiviteter och seminarier. Projektledaren ansvarar för
dokumentation och rapporter till länsstyrelsen och projektets styrgrupp. Projektledaren ansvarar för
att skriftliga rutiner och revidering av rutiner genomförs. Insatserna i projektet redovisas för
projektets styrgrupp, som därefter analyserar hur upptäckta behov, ny kunskap och nya arbetssätt
inlemmas i det ordinarie arbetet och överlever efter projekttiden.
I ansökan ingår medel till en vetenskaplig utvärdering genom forskningsnätverket vid
Preventionscentrum Stockholm.

11. Kommunens ordinarie verksamhetsstöd till ideella föreningar som stödjer
personer utsatta för våld i nära relation
Ange om och hur mycket kommunen ger i ordinarie verksamhetsstöd till ideella föreningar inom
området. Räkna inte med statliga utvecklingsmedel. Kommunens kostnader för bistånd till individer
ska inte räknas med.
2009 (utfall)

kronor (anges med siffror)

2010 (budget)

kronor (anges med siffror)

12. Budget
Specificera vad
pengarna ska
användas till

Personal, inklusive
sociala avgifter

0,75 tjänst
projektledare

Kostnad för insatser
(Alla typer av
kostnader, fysiska
investeringar,
arvoden till konsulter,
driftskostnader etc.
Lokalhyra
Inventarier

Hyra av extern
utbildningslokal

Belopp
Kommunal
verksamhet
470 000 Tkr

Frivilligorganisations
verksamhet

Annan

Summa

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

10 000 Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr
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Administration
(telefon, datorer,
kontorsutrustning
m.m.)

trycksaker

15 000 Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Utvärdering

lön/arvode till
extern
utvärderare

40 000 Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Tkr

Övrigt

Summa kostnader

535 000 Tkr

13. Sammanfattning av de insatser som projektet söker medel för
Ange projektets planerade insatser och om de ska utföras i kommunal och/eller ideell regi. Ett eller
flera alternativ kan anges.
Kommunal
Ideell
drift
drift
Förebyggande arbete (t.ex. information, värderings- och attitydarbete i
skolor)
Stöd- och/eller behandlingsinsatser
Handlingsplaner och rutiner
Utbildning
Inventering av omfattning och/eller behov hos målgruppen.
Nya boendeplatser (t.ex. jourboende, stödboende eller annat lämpligt
tillfälligt boende)
Ny mottagning för våldsutsatta kvinnor
Ny mottagning för män som utövar våld
Annan organisationsutveckling (förutom ny mottagning enligt ovan)
Utveckling av intern samverkan inom kommunen
Utveckling av extern samverkan med andra myndigheter och/eller ideella
föreningar
Etablering av ny ideell förening
Annan insats, 1 ange vilken:
Annan insats 2, ange vilken:

14. Övrig information till länsstyrelsen
Stadesdelsnämndens beslutsprotokoll skickas efter mötet 20/5- 2010

15. Bilagor
Beslutsprotokoll från socialnämnd eller motsvarande
Skriftligt avtal gällande samverkan med ideell förening
Skriftlig avtal gällande samverkan med andra myndigheter
Annat, ange vad

Sida 7 av 7
16. Underskrift
Ansvarig chef undertecknar på pappersutskrift som skickas till länsstyrelsen. Ansökan skickas även
med e-post till länsstyrelsen.
Ort och datum
Underskrift

Älvsjö 2010-05-03
Namnförtydligande

Christina Berends

