Ansökan
Utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter 2007-2008
Regeringens övergripande mål för satsningen

Våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp skall få det oavsett i vilken kommun de
bor.
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld skall
förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete skall bli mer målinriktat,
strukturerat och samordnat.
Kvinnojours- och eller brottsofferjoursverksamheten på lokal nivå skall stärkas och vid
behov skall nya ideella frivilligorganisationer som arbetar med att stödja våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnar våld etableras.

Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret





Innan du börjar fylla i ansökan, spara ner enkäten i din dator, namnge med
kommunens namn och ev. annan identifikation.
Fyll i ansökningsfomuläret (klicka fram med tabtangenten, musen eller
piltangenterna. Undvik semikolon och enter i texten.)
Spara det ifyllda ansökningsformuläret i din dator.
E-posta formuläret som bifogad fil till Länsstyrelsen.
Sökande kommun/kommundel/stadsdel

Förvaltning/nämnd

Stockholms stad

Socialtjänstförvaltningen/Prostitutionsenheten

Adress

Postnummer

Ort

Högbergsgatan 27 n.b.

116 20

Stockholm

Kontaktperson

Kontaktpersonens funktion

Inger Åsebo/ Patrik Cederlöf

Enhetschef / socialsekreterare

Telefon

E-postadress

08 508 25 542 / 0768254775

inger.aasebo@sot.stockholm.se

Mobil

Fax

07612 25 542

08 50825245

Plusgiro

Bankgiro

1268-2

Ansökan
Ansöker härmed om 390.000 kronor för nedan beskriven verksamhet.

Övergripande mål/Vision
(Ange om det finns ett övergripande mål för kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor? Hur är
det formulerat? D.v.s. vad vill kommunen uppnå på några års sikt för målgrupperna våldsutsatta
kvinnor och deras barn. På vilken nivå är detta mål antaget, KF, nämnd, tjänsteman?)

Socialtjänstnämndens mål för 2008:
Stöd till stadsdelsförvaltningarnas kvinnofridsarbete.
Öppenvårdsinsatser för prostituerade.
Mottagning och skyddat boende för våldsutsatta kvinnor.
Stöd till frivilligorganisationernas kvinnofridsarbete
1

Nuläge – Problembeskrivning
(Om det har gjorts en probleminventering, hur har den gått till och beskriv vilka resultaten är?
Beskriv vilket/vilka problem ni ser i kommunen när det gäller våldsutsatta kvinnor. Vilka behov kan
ni inte möta idag? Vilka av dessa problem/behov tänker ni rikta in verksamheter mot med stöd av
utvecklingsmedlen? Beskriv varför ni har valt detta område.)

Sedan 2003 har personal från enheten medverkat i 2 EU-finasierade projekt. 2003 2005 delfinasierades projektet - Samverkan för stöd till personer utsatta för
människohandel - av Europeiska flyktingfonden. Projektet riktades till myndigheter
och samarbetspartner i Stockholms län. En samverkansplan producerades 2004 och
uppdaterades 2005.
Deltagande myndigheter i ovanstående projekt ansökte sedan i samarbete med
myndigheter i Skåne och Västra Götaland samt ett antal frivilliga organisationer om
ett fortsatt arbete i projektet - Samverkan mot trafficking -delfinasierat av Equal socialfonden, projektet avslutas 20071231. Se www.samverkanmottrafficking.se
3 regionala och 1 nationell handlingsplan har färdigställts hösten 2007.
Prostitutionsenhetens personal har varit ansvariga för samordning mellan
länskommunerna, stadsdelarna, övriga myndigheter, frivilliga organisationer och den
enskilda kvinnan.
Kunskapen om dessa brottsoffers utsatthet, trauma och behov har under åren visats
sig vara dålig. Antalet offer per stadsdel eller länskommun är så pass få att en
kompetens inom området inte kan upparbetas och vidmakthållas. Det har därför varit
viktigt att Prostitutionsenheten har kunnat bistå handläggare inom länet för att
försäkra den enskilda kvinnan ett etiskt och korrekt bemötande och
omhändertagande.
För att även framöver ha möjlighet att bistå brottsoffer, stödja och informera
stadsdelar och länskommuner samt samordna arbetet mellan olika myndigheter,
behövs en fortsatt förstärkning inom enheten till dessa arbetsuppgifter.

Mål för verksamheten
(Beskriv konkret vilka mål (effekter) ni vill uppnå med just denna verksamhet. Gärna i punktform.
Beskriv målen på ett sätt så att man vet när man har nått dem.)

Ett fortsatt etiskt och värdigt omhändetagande och korrekt bemötande av alla brottsoffer
som påträffas inom Stockholms län.
Bibehålla samverkan och möten mellan berörda myndigheter och vid behov med frivilliga
organisationer.
Bistå samt informera stadsdelar och länskommuner i specifika ärende men också med
allmän information om människohandel och dess konsekvenser.

Vem ska genomföra verksamheten – Samarbetspartners?
(Ange vilken eller vilka kommun(er), kvinnojour(er) etc. som ska genomföra verksamheten. Om
partnern är en eller flera kommuner ska beslutsprotokoll bifogas från socialnämnd e.dyl. i varje
kommun.)

Stockholms stad, Socialtjänstförvaltningen, Prostitutionsenheten ansöker om pengar.
Samarbete kommer att även fortsättningsvis ske med Projekt Europa - Citypolisen
Stockholm, Åklagarmyndigheten (företrädesvis internationella åklagarkammaren),
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Migrationsverket, Länsstyrelsen samt Landstinget Stockholms län. Vid behov kommer
naturligtvis även andra myndigheter och samarbetspartner att involveras. Ex. Tullverket.

Om samarbetspartnern är en ideell frivilligorganisation ange:
– vilket år organisationen startades?
– hur många medlemmar organisationen har?

Beskriv vad ni tänker göra för att uppnå de ovan specificerade målen
(Vilka verksamheter/aktiviteter ska genomföras och hur ska det göras?)

1. Myndighetssamverkan - kontinuerliga möten
2. Information till stadsdelar och kranskommuner, kontinuerligt och vid behov
3. Bistå personal vid stadsdelar/länskommuner vid handläggning av enskilda ärenden
4. Uppdatering och spridning av befintligt material ex. regional och nationell handlingsplan
5. Kontinuerligt informera och följa förändringar inom området ex lagstiftning
6. Arbeta för ett säkert återvändande för de brottsoffer som inte önskar stanna i Sverige

Målgrupper
Våldsutsatta kvinnor
Våldsutsatta tjejer
Barn som bevittnat våld
Våldsutsatta kvinnor med funktionshinder
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta äldre kvinnor
Män som utövar våld
Övriga, beskriv målgruppen
Frivilligarbetare och personal vid ideella kvinno- och brottsofferjourverksamheter
Personal i kommunal socialtjänst
Annan offentliganställd personal
Om verksamheten riktas till någon av de tre sista målgrupperna, personal eller frivilligarbetare, ska
också en målgrupp bland de nio första anges (de egentliga målgrupperna). (Exempel: Den
planerade verksamheten avser utbildning till socialsekreterare i kommunen om hur man bättre
möter behoven hos barn som bevittnar våld. Då ska både Personal i kommunal socialtjänst och
Barn som bevittnat våld markeras.)

Tidplan
När ska verksamheten starta (Format ååmmdd)?

20080101
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När ska verksamheten avslutas? (Om verksamheten avser ett
fortlöpande arbete lämna denna ruta tom.) (Format ååmmdd)

Verksamheten avser
Ny verksamhet
Stöd till befintlig verksamhet
Utveckling av befintlig verksamhet

Typ av verksamhet
(Ett eller flera alternativ kan anges.)
Kommunal
drift

Ideell drift

Ny kvinnojoursverksamhet
I kommun eller del av kommun där det f.n. inte finns någon
organiserad verksamhet eller där det finns behov av
ytterligare/kompletterande verksamhet
Nytt jourboende
I kommun eller del av kommun där det f.n. inte finns jourboende för
våldsutsatta kvinnor eller där det finns behov av
ytterligare/kompletterande jourboende
Stöd till befintlig kvinnojoursverksamhet
Ekonomiskt stöd till befintlig kvinnojoursverksamhet/jourboende som
drivs av ideell organisation eller kommun.
Utveckling av befintlig kvinnojoursverksamhet
Utveckling av metoder, utbyggnad, renovering, utvidgning till nya
målgrupper, utökning av mottagningsverksamhet etc.
Utbildning av personal eller frivilligarbetare
Information
Ideella organisationer eller kommunen informerar om sin verksamhet
till allmänheten eller till målgrupper
Förebyggande verksamhet
Riktade verksamheter till målgrupper för att sprida kunskap om våld i
nära relationer, t.ex. till skolor, mm.
Gruppverksamhet
Särskilda verksamheter för målgrupper; våldsutsatta kvinnor, tjejer
eller barn som bevittnar våld…
Annat, ange vad…

Kommunens stöd till kvinnojoursverksamheter
Ange hur mycket kommunen stöttar ideella kvinnojoursverksamheter. Räkna inte med statliga
utvecklingsmedel som kommunen förmedlar till ideella kvinnojoursverksamheter. Här ska inte heller
kommunens kostnader för bistånd till individer räknas med.
2006 (utfall)
kronor
2007 (budget)

kronor
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2008 (budget)

kronor

Hur ska verksamheten/projektet utvärderas?
Kontinuerlig uppföljning
Intervjuer med brottsoffer
Interjuer/enkäter till samarbetspartners

Övrig information till länsstyrelsen
Ärendet ska underställas Socialtjänstnämnden som formellt ansöker om ovanstående medel.
En underskriven ansökan kommer att sändas Länsstyrelsen
Hur mycket som avsatts till kvinnojoursverksamheter 2006 -2007 samt beräknade medel
för 2008 kompletteras senare av Socialtjänstförvaltningens ekonomiavdelning.
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Budget
Kostnader
Specificera
Personal, inkl sociala avgifter mm.1

Lön 50%

Kostnader för verksamhet2

Transport(bl.a. bilhyra,
bensin)

2007

2008
240.000
60.000

Lokaler

0

Administration3

Telefon, tryckkostnader,
kontorsmat.

50.000

Utvärdering

Enkäter, interjvuer

30.000

Övrigt, beskriv vad.

Spridning av informationsmat

10.000

Summa kostnader

390.000

Eventuell annan finansiering4
Specificera
Lön, lokalkostnad,telefon,
adm för Prostitutionsenheten

Annan finansiering

Ansökan (summa kostnader – eventuell annan finansiering)

2007
4.264.000

2008
4.264.000
390.000

Bilagor
Beslutsprotokoll från socialnämnd etc.
Samarbetsavtal
Styrelseprotokoll från ideell frivilligorganisation
Annat, ange vad

Underskrift
Ort, datum

Namnteckning

1

Avser bruttokostnader för anställd personal inkl sociala avgifter, ej konsultarvoden etc.
Alla typer av kostnader, fysiska investeringar, arvoden till konsulter etc., driftskostnader etc.
3
Telefonabbonemang, inköp av kontorsutrustning, datorer, mobiler etc.
4
Med annan finansiering avses eventuell egen insats från kommun, bidrag från andra organisationer, statliga
myndigheter, EU etc.
2
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