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Ansökan om projektmedel för kvinnofridsprojekt i Västerort
(1 bilaga)

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna Socialtjänstförvaltningens i
Stockholms stad projektansökan ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld” till Länsstyrelsen i Stockholms län.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Dag Helin
Rita Kahn

Sammanfattning
Ärendet gäller Socialtjänstförvaltningens i Stockholms stad projektansökan
”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld” till Länsstyrelsen i Stockholms län. Projektmedel har sökts för att testa en kanadensisk samverkansmodell inom Västerorts polismästardistrikt där socialsekreterare placeras tillsammans med polis och åklagare i syfte att förbättra arbetet med vuxna personer,
som varit utsatta för relationsvåldsbrott. Socialsekreterarna ska erbjuda stöd till
målgruppen och de ska stöttas igenom hela brottmålsprocessen och guidas vidare till rätt instanser i samhället. Kostnaderna för projektets första år beräknas
totalt uppgå till tre miljoner kronor och egeninsatsen ska vara en tredjedel.
Kostnaden för egeninsatsen är därmed en miljon kronor och den kostnaden
kommer att delas upp mellan Socialtjänstnämnden (SotN) i Stockholms stad,
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd (sdn), Spånga-Tensta sdn, Bromma sdn, Hässelby-Vällingby sdn, Solna stad, Sundbybergs stad, Ekerö kommun och Västerorts polismästardistrikt. Även Stockholms läns landsting, kriminalvården
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och Västerorts åklagarkammare står bakom den gemensamma projektansökan.
Socialtjänstförvaltningens ekonomiska åtagande uppgår till 100 000 kr plus
kontorsutrustning m m till ett värde av maximalt 130 000 kr. Dessa kostnader
täcks inom förvaltningens budgetram.
Ärendets beredning
Ärendet är berett vid avdelningen för Individorienterade verksamheter och
Preventionscentrum Stockholm samt i styrgruppen och arbetsgruppen för ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld”.
Bakgrund
I den statliga utredningen ”Att ta ansvar för sina insatser – Socialtjänstens stöd
till våldsutsatta kvinnor” (SOU 2006:65) lyfts det fram att det finns ett stort
behov av att stärka och förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor. Samverkan
mellan myndigheter lyfts fram som något väsentligt för att på ett effektivt sätt
arbeta med våldsutsatta kvinnor och deras barn. Inom Västerorts polismästardistrikt har samverkan tidigare skett mellan polis, åklagare och socialtjänsten i ett
flertal frågor, exempelvis kring utsatta barn och ungdomar. Erfarenheterna av
att socialsekreterare arbetar tätt med polis och åklagare har varit goda och det
finns nu en önskan att även utöka samverkan till frågor som gäller vuxna personer som varit utsatta för relationsvåldsbrott. I genomsnitt upprättas det cirka
100 polisanmälningar per månad inom Västerorts polismästardistrikt gällande
kvinnor som varit utsatta för relationsvåldsbrott. I cirka hälften av dessa ärenden vill eller vågar inte kvinnan samarbeta med polisen och åklagaren under
brottsutredningen, vilket leder till att det är mycket svårt för åklagaren att
väcka åtal och få en fällande dom i domstolen.
Under våren 2006 reste projektmedarbetare inom Järva Kvinnofrid och Preventionscentrum Stockholm till Ottawa i Kanada för att studera hur de arbetar
framgångsrikt med personer som varit utsatta för relationsvåldsbrott. Med på
resan var representanter från Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad, Västerorts polismästardistrikt och Västerorts åklagarkammare i Stockholms län
samt Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg. Delegation blev
särskilt intresserade av det så kallade Victim and Witness Assistance Programme (VWAP) som finns vid domstolen i Ottawa. VWAP är en enhet som
vid familjerelaterade brottmål stödjer brottsoffer/vittnen genom brottmålsprocessen. Medarbetarna på VWAP-enheten är socialsekretare och de är med som
stöd från att en polisanmälan har gjorts, till dess att rättegången är genomförd.
De ger även information i övriga frågor som ofta uppstår i denna typ av mål såsom säkerhetsplanering för de brottsutsatta, ekonomiska frågor, umgängesfrågor om gemensamma barn etc. Socialsekreterarna på VWAP-enheten lotsar de
brottsutsatta vidare till de rätta myndigheterna. Deras arbete sker i tät samverkan med polis samt åklagare och varje vecka har de samrådsmöten där de
gemensamt går igenom högriskärenden.
Efter hemkomsten från Kanada påbörjades en diskussion med berörda huvudmän om hur myndigheterna inom upptagningsområdet för Västerort polismäs-
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tardistrikt kan samverka mera effektivt för att erbjuda bättre stöd till vuxna personer som varit utsatta relationsvåldsbrott. Det förslag som har arbetats fram
går i korthet ut på att Socialtjänstförvaltningen inom Stockholms stad projektanställer en projektledare samt tre socialsekreterare och placerar dem hos Västerortspolisen. Socialsekreterarna ska erbjuda stöd till vuxna personer som varit utsatta för relationsvåldsbrott och de ska stöttas igenom hela brottmålsprocessen och guidas vidare till rätt instanser i samhället. Förhoppningen är därmed att dessa brottsutsatta personer därigenom ska våga och orka medverka i
brottsutredningar och rättegångar i större utsträckning än idag. Det är även i
sammanhanget viktigt att poängtera att projektet inte syftar till att ta över arbetsuppgifter från någon yrkesgrupp, utan att det handlar om en kvalitetshöjning av arbetet med de personer som varit utsatta för relationsvåldsbrott. Dessutom skall det arbetas fram en samverkansplan för myndigheterna inom Västerorts polismästardistrikt, gällande den aktuella målgruppen.
Kostnaderna för projektets första år beräknas totalt uppgå till tre miljoner kronor och Länsstyrelsen kräver att egeninsatsen ska vara en tredjedel. Kostnaden
för egeninsatsen är därmed en miljon kronor och den kostnaden kommer att delas upp mellan SotN, Rinkeby-Kista sdn, Spånga-Tensta sdn, Bromma sdn,
Hässelby-Vällingby sdn, Solna stad, Sundbybergs stad, Ekerö kommun och
Västerorts polismästardistrikt. Även Stockholm läns landsting, kriminalvården
och Västerorts åklagarkammare står bakom den gemensamma projektansökan.
Socialtjänstförvaltningens ekonomiska åtagande uppgår till 100 000 kr plus
kontorsutrustning m m till ett värde av maximalt 130 000 kr. Dessa kostnader
täcks inom förvaltningens budgetram.
Projektet
Projektet beräknas pågå 2007-02-01- 2008-01-31.
Projektets syfte/mål är:
- Projektets övergripande mål är att arbeta för att våld i nära relationer på
kort sikt ska minska och på lång sikt upphöra.
- De samverkande myndigheterna ska bli mera effektiva i arbetet med de
personer som varit utsatta för relationsvåldsbrott och kvalitén på arbetet ska
höjas.
- Kunskapen bland myndighetspersonalen om brottmål gällande relationsvåldsbrott ska öka.
- De brottsutsatta ska erbjudas ett bättre stöd så att fler orkar/vågar medverka
under brottsutredningen.
- Säkerställa att de brottsutsatta känner till sina rättigheter och får information om vad de kan få hjälp med.
- Rättsäkerheten ska öka för vuxna personer som varit utsatta för relationsvåldsbrott.
- Anmälningsbenägenheten i brottmål gällande vuxna personer som varit utsatta för relationsvåldsbrott ska öka.
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-

Bevissäkringen ska förbättras och lagföringen ska öka i ärenden gällande
vuxna som varit utsatta för relationsvåldsbrott. Idag är lagföringsprocenten
cirka 30 procent inom Västerorts åklagarkammare och målet är att det ska
öka till 40 procent.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att SotN beslutar godkänna förvaltningens projektansökan ”Västerorts samverkansprojekt mot relationsvåld” till Länsstyrelsen i
Stockholms län i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
Bilaga
Ansökan om projektmedel.

