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SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN

Handläggare: Linn Ljunglöf
Telefon: 08-508 25 077

Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för
att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
(Komplettering till ärende dnr: 119-0478/2007, SotN:s sammanträde 2007-09-20)

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om
utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter ur år 2007:s anslag för följande
projekt:
-

Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Tensta kvinno- och tjejjour
med 365 000 kronor.

-

Fortsatta etablerings- och utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Västerorts
kvinnojour med 304 000 kronor.

1. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Dag Helin
Eddie Friberg

Swedenborgsgatan 20B. Telefon 08-508 25 000. Fax 08-508 25 020
linn.ljunglof@sot.stockholm.se
Besöksadress Swedenborgsgatan 20B

www.stockholm.se
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Sammanfattning
Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor årligen för 2007 och 2008 för att förstärka och
utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Länsstyrelsen i Stockholms län har fått
ca 21,6 miljoner kronor att fördela. Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2007.
Utvecklingsmedel kan sökas enbart av kommuner. I regeringens mål anges att
socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld ska långsiktigt
förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat,
strukturerat och samordnat. Socialdepartementet har även gett möjlighet att söka medel
till verksamheter för män som utövar våld.
Socialtjänstnämnden beslöt 2007-09-20 (dnr: 119-0478/2007) att hos länsstyrelsen ansöka
om utvecklingsmedel till 16 olika projekt. Efter ansökningstidens utgång har ytterligare 2
projektansökningar inkommit till förvaltningen, vilka redovisas i detta ärende.
Länsstyrelsen har medgivit att förvaltningen kan komplettera tidigare ärende med dessa
ansökningar.
De arton projektansökningarna handlar om både verksamheter i socialtjänstnämndens regi
och frivilligorganisationers verksamheter. Socialtjänstnämndens projektansökningar är
stadsövergripande; målgrupper finns i huvudsak i stadsdelsnämnderna.
Socialtjänstförvaltningen hade i juni ett samrådsmöte med stadsdelsförvaltningar och
önskemål samt synpunkter från det möte har beaktas i ansökningar som handlar om
utbildningar för stadsdelsförvaltningarnas personal. Förvaltningen kontaktade också de
frivilligorganisationer som bedriver kvinnojourer och stödverksamhet för våldsutsatta
kvinnor i Stockholms stad. Ansökningarna om utvecklingsmedel till
frivilligorganisationernas verksamheter är framtagna i samråd med dem.

Ärendets beredning
Ärendet är berett inom kansliavdelningen.

Bakgrund
Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor årligen för åren 2007 och 2008 för att förstärka
och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Länsstyrelsen i Stockholms län har
fått ca 21,6 miljoner kronor att fördela.
Utvecklingsmedel kan sökas bara av kommuner. I regeringens mål anges att
socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld ska långsiktigt
förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat,
strukturerat och samordnat. Kommunerna förväntans ansöka om medel för
• att utveckla den egna verksamheten till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnar våld,
• stödja frivilligorganisationernas ordinarie verksamhet och verka för att den kan
utvecklas,
• stimulera nya frivilligorganisationer att starta verksamhet där sådan inte finns.
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Målgrupper för verksamheter är: våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld,
våldsutsatta kvinnor med funktionshinder, med missbruksproblem, med utländsk
bakgrund och äldre kvinnor.
Socialdepartementet har även gett möjlighet att söka medel till verksamheter för män som
utövar våld. Kommunen ska ansvara för ansökan men samverkan med andra parter
uppmuntras som till exempel kvinnojourer och andra kommuner. Det finns inga krav på
att kommunen ska stå för delfinansiering av den föreslagna verksamheten.

Projektansökningarna(17-18)
Som tidigare angivits beslöt SotN 2007-09-20 att ansöka om utvecklingsmedel till 16
projekt (i ansökan numrerade 1.1 – 1.16). Denna kompletteras härmed med ytterligare 2
projekt.

1 .17. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Tensta
kvinno- och tjejjour.
Bakgrund

Tensta kvinno- och tjejjour har funnits sedan 2002 och arbetar med att ge stöd till kvinnor
och tjejer som är eller har varit utsatta för våld av närstående. Föreningen bedrivs främst
som rådgivande och stödjande verksamhet för kvinnor/tjejer men kan även erbjuda ett
skyddat boende (en plats).
Föreningens verksamhet är av lokal karaktär och riktar sig främst till boende i Tensta och
Spånga samt närliggande områden.
Utvecklingsbehov

Nästan alla kvinnor som kontaktar jouren eller bor i det skyddade boendet har ett eller
flera barn (det är inte ovanligt att de aktuella kvinnorna har 4-5 barn). De verksamma
inom föreningen har under lång tid varit medvetna om att barn som bevittnar våld i
hemmet far mycket illa och sett behovet av att utveckla verksamheten till att omfatta även
barnen.
Föreningen ansökte om medel hos Länsstyrelsen i Stockholms län och beviljades 238 000
kr i februari 2007 för att utveckla arbetet med barnen samt för att driva utbildnings- och
informationsprojekt .
En projektanställd kvinna har nu genomgått Ersta Sköndal institutets utbildningar inom
Trappan-modellen och FUGA metoden (FUGA=fakta, upplevelse, gestaltning och analys)
vilka är arbetsmodeller för att ge barn som upplevt familjevåld en krisbearbetning.
Föreningen vill nu fortsätta projektanställningen för att arbetet med barnen ska kunna
fortgå. Målsättningen är att varje barn ska erbjudas stöd genom enskilda samtal och
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samtal i barngrupp tillsammans med barn som lever/levt i liknade familjesituation.
Föreningen vill även utbilda övriga jourkvinnor/volontärer kring bemötandet av barn som
bevittnat våld.
Föreningen vill även fortsätta sitt utbildnings-, informations- och nätverksbyggande
projekt riktad till samarbete med vårdcentralen i Tensta, arbetet med hedersrelaterat våld
på skolor och nätverksetablering bland män i frågor som rör jämlikhet, hedersrelaterat
våld, tvångsgifte mm.
Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ställer sig positiv till en fortsättning av projektet kring barn som bevittnat
våld och de utbildnings- och informationsprojekt som bedrivs inom Tensta kvinno- och
tjejjour. Förvaltningen anser dock att föreningen bör etablera samarbete med de
närliggande stadsdelsförvaltningar för framtida mer långsiktig finansiering, då
verksamheten i första hand är lokalt inriktad.
Det ansökta beloppet avser personal med två deltidstjänster 300 000 kr, lokalhyra 20 000
kr, utbildning 5000 kr och administration 40 000 kr .
Förvaltningens förslag

Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om fortsatta
utvecklingsmedel för Tensta kvinno- och tjejjour med 365 000 kronor. Om medel för
anställning beviljas ska anställningsavtal ta hänsyn till finansieringsformen och vara
tidsbegränsad eller projektanställning.
Bilaga

Tensta kvinno- och tjejjours förslag till ansökan.

1.18. Fortsatta etablerings- och utvecklingsmedel till
frivilligorganisationen Västerorts kvinnojour.
Bakgrund

Västerorts kvinnojour startades i april 2007. Föreningen erbjuder stöd och rådgivning till
våldsutsatta kvinnor/unga kvinnor och vid behov startas stödgrupper.
Föreningens ambition är att ha flerspråkiga jourkvinnor samt personal som har
specialkunskap rörande funktionshinder.
Västerorts kvinnojour är en lokal verksamhet och riktar sig främst till kvinnor boende i
Bromma, Spånga - Tensta och Hässelby – Vällingby.
Utvecklingsbehov

Länsstyrelsen i Stockholms län beviljade i februari 2007 Västerorts kvinnojour 140 000 kr
för uppstartande av verksamheten.
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Under de senaste månaderna har föreningen etablerat sig med lokal, telefonjour samt
påbörjat rekrytering av volontärer och utbildning för styrelsen.
Föreningen har sedan starten i april tagit emot besök av femton kvinnor och mottagit 240
telefonsamtal.
För att Västerorts kvinnojour ska kunna fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet är
man i behov av en deltidsanställd jourkvinna som kan informera om verksamheten, svara
i jourtelefonen, ta emot besök samt rekrytera och samordna volontärer.
Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ställer sig positiv till uppstartandet av Västerorts kvinnojour men anser att
föreningen bör etablera ett samarbete med berörda statsdelsförvaltningar för framtida mer
långsiktig etablering och finansiering, då verksamheten till största del är lokalt inriktad.
Det ansökta beloppet avser lokalhyra 29 000 kr, personal deltidstjänst 220 000 kr,
utbildning volontärer/personal 30 000 kr och administration/telefon 25 000 kr.
Förvaltningens förslag

Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om
etablerings- och utvecklingsmedel till Västerorts kvinnojour med 304 000 kronor. Om
medel för anställning beviljas ska anställningsavtal ta hänsyn till finansieringsformen och
vara tidsbegränsad eller projektanställning.
Bilaga

Västerorts kvinnojours förslag till ansökan.

Förvaltningens samlade bedömning
I regeringens beslut om och länsstyrelsens riktlinjer för utvecklingsmedel till
kvinnojoursverksamhet betonas att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och deras
barn ska långsiktigt förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommuners kvinnofridsarbete ska
bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat. Av kommunerna förväntas i första hand
att den egna kommunala verksamheten utvecklas till stöd för kvinnor och barn.
Förvaltningen har inte rangordnat de ansökningar som anges i detta ärende. Dock vill
förvaltningen framföra att, vid en prioritering, bedöms nedanstående ansökningar som de
mest angelägna, vilka redogjordes för och behandlades vid sammanträde 2007-09-20.
Pågående utvecklingsprojekt

1.1. Relationsvåldscentrum (RVC)
1.12. Fortsatta utvecklingsmedel till FIA-projekt inom frivilligorganisationen HOPP
Stockholm
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1.15. Behandling för de våldsamma männen, fortsatta utvecklingsmedel till Stiftelsen Manscentrum i Stockholm
Utvecklingsmedel för nya verksamheter

1.15. Stockholmsuppdragen i hedersrelaterat förtryck och våld.
1.2. Att möta våldsutövande män - uppdragsutbildning vid Uppsala universitet
1.3. Att bygga upp och utveckla en kvinnojour för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik
1.5. Utvecklingsmedel till kvinno- och barnsjoursverksamhet i Alla kvinnors Hus
(AKH)
1.6. Steg-2 boende för våldsutsatta kvinnor/unga kvinnor, utvecklingsmedel till frivillig
organisation Terrafem
1.10. Grupper för barn som bevittnat våld, utvecklingsmedel till frivilligorganisation
neon, stiftelsen Ersta Fristad

Förvaltningens förslag
1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om
utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter ur år 2007:s anslag för följande
projekt:
1.17.

Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Tensta kvinnooch tjejjour med 365 000 kronor.

1.18.

Fortsatta etablerings- och utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Västerorts
kvinnojour med 304 000 kronor.

Bilagor:
17. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Tensta kvinno- och tjejjour,
underlag till ansökan.
18. Fortsatta etablerings- och utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Västerorts
kvinnojours, underlag till ansökan.

