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Ansökan om utvecklingsmedel för att stärka
stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld
1. Kungsholmens stadsdelsnämnd ansöker, tillsammans med stadsdelsnämnderna
Norrmalm och Östermalm, om utvecklingsmedel om 1 927 000 kronor från
Länsstyrelsen i Stockholms län.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Karin Norman
stadsdelsdirektör

Lisbeth Rieser
avdelningschef

Sammanfattning
Regeringen har avsatt 108 250 000 kronor år 2011 i syfte att på lokal nivå
förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som
bevittnar våld och män som utövar våld.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning avser att, i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Östermalm, genomföra ett tredje år av
kvinnofridsprojektet ”Kvinnofrid i samverkan inom Kungsholmen, Norrmalm
och Östermalm” i syfte att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta
kvinnor, barn som bevittnat våld och män som utövar våld.
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Bakgrund
Regeringen har avsatt 108 250 000 kronor år 2011 i syfte att på lokal nivå
förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar
våld och män som utövar våld. Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att
fördela 22 981 000 kronor.
De ansökningar som särskilt kommer att prioriteras i Stockholms län är projekt
som syftar till att:
•

•
•

Utveckla arbetet med barn som bevittnar våld. Exempel på
utvecklingsområden:
o Att tidigt upptäcka barn som upplever våld i familjen
o Att utveckla arbetet inom familjerätten
o Att utveckla arbetet med barnavårdsutredningar, säkerhetsplanering
o Att stärka föräldrarnas omsorgsförmåga där det förekommit våld i
familjen
Fullfölja de projekt som Länsstyrelsen tidigare givit ekonomiskt bidrag till och
som planeras att integreras i den ordinarie verksamheten.
Utveckla arbetet för särskilt utsatta kvinnor som lever med våld i nära relation,
exempelvis kvinnor med funktionsnedsättning, äldre kvinnor och kvinnor med
missbruksproblematik.

Ansökningstiden går ut den 20 april 2011. Bifogad ansökan har därför redan
överlämnats till länsstyrelsen och kommer i efterhand att kompletteras med
nämndens beslut i frågan.
Ärendet
Kungsholmens stadsdelsförvaltning driver tillsammans med
stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Östermalm ett kvinnofridsprojekt med
medel finansierade av Länsstyrelsen. Kvinnofrid handlar om arbetet mot mäns
våld mot kvinnor och barn i nära relationer vilket är ett omfattande
samhällsproblem. I kvinnofridsarbetet ingår även arbetet mot våld i samkönade
relationer och arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Projektet startade den 1 mars 2010. Under projektets första år var projektledarens
uppdrag att kartlägga det nuvarande kvinnofridsarbetet i de tre stadsdelsförvaltningarna. Fokus i kartläggningen var målgruppens behov, vilket stöd
målgruppen erbjuds idag, vilka utbildningsbehov medarbetarna har och hur
samverkan med andra aktörer på sikt kan utvecklas. Projektledaren hade även
i uppdrag att lämna förslag på hur kvinnofridsarbetet i de tre stadsdels-
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förvaltningarna fortsatt kan organiseras, vilka utbildningsinsatser som behövs och
hur samverkan kan vidareutvecklas. Kartläggningen visar att såväl specialisering i
arbetet med målgruppen behövs parallellt med ett ökat ansvar för brottsoffer.
Vidare visar kartläggningen att samverkan bör formaliseras och att utbildning på
olika nivåer bör erbjudas medarbetare inom alla verksamhetsområden.
Under projektets andra år som startade 1 mars 2011 arbetar projektledaren med
att revidera lokala handlingsplaner, ta fram en utbildningsplan, se över möjligheter
till samverkan med annan verksamhet gällande stöd till män som utövar våld och
samordna de utbildningar som kommer att erbjudas medarbetare. Respektive
stadsdelsförvaltning ser även över hur de fortsatt ska organisera stöd till
målgruppen utifrån de behov som framkommit i kartläggningen.
Utifrån det utvecklingsarbete som pågår i och med projektets andra år och de
behov som framkommit i samband med kartläggningen avser Kungsholmens
stadsdelsförvaltning att, i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och
Östermalm, ansöka om ytterligare utvecklingsmedel för att förstärka och
kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och män
som utövar våld.
Det långsiktiga målet i arbetet mot våld i nära relationer är att kvinnor och barns
mänskliga rättigheter respekteras och att ingen kvinna utsätts för hot eller våld i en
nära relation och att inget barn upplever våld i familjen.
Mål för den verksamhet som ansökan avser är följande:
•
•
•
•
•

•

Arbetet med våld i nära relationer i de tre stadsdelarna präglas av samsyn.
Det är tydligt vart den som är utsatt för våld i nära relation ska vända sig för att
få råd och stöd.
Kvinnor utsatta för våld i nära relation erbjuds utifrån sina behov ett
kvalificerat stöd som kan vara långsiktigt.
Barn som bevittnat våld erbjuds och uppmuntras att delta i de insatser som
erbjuds målgruppen.
Män som utövat våld erbjuds ett eget stöd i en kvalificerad verksamhet som
stadsdelsförvaltningarna utarbetat ett samarbete med. (Detta förutsätter att den
inventering som sker under projektår två visar på att sådant samarbete är
möjligt).
Medarbetare i de olika verksamheterna känner till vad specialistfunktionen
respektive resurspersonerna på varje stadsdelsförvaltning kan erbjuda för stöd
och hur de i sin egen roll förväntas agera i mötet med en våldsutsatt person.
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•
•

Medarbetare i de olika verksamheterna erbjuds utbildning på området utifrån
den utbildningsplan som tagits fram under projektår två.
Samverkan är formaliserad och det finns skilda fora för intern respektive
extern samverkan.

Denna ansökan gäller år tre i projektet. Kostnaderna för projektet, som främst
handlar om personalkostnader, beräknas uppgå till totalt 1 927 000 kronor.
Projektets år tre beräknas äga rum under perioden 1 december 2011 till och med
30 november 2012.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen,
Norrmalm och Östermalm.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att Kungsholmens stadsdelsnämnd, tillsammans med
stadsdelsnämnderna Norrmalm och Östermalm, ansöker om utvecklingsmedel om
1 927 000 kronor för att genomföra ett tredje år i kvinnofridsprojekt ”Kvinnofrid i
samverkan inom Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm” i syfte att förstärka
och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och
män som utövar våld.
Bilaga
Ansökan till länsstyrelsen.
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