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ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL I SYFTE ATT STÄRKA
KVINNOJOURSVERKSAMHETEN OCH UTVECKLA STÖDET TILL
VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN SOM BEVITTNAT VÅLD
Ansökan avser medel som ska fördelas under 2009
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.

Ifylls av länsstyrelsen
Länsstyrelsens diarienummer

Datum då ansökan kom länsstyrelsen tillhanda

Avser ansökan fortsättning på ett projekt som beviljats utvecklingsmedel 2007 och 2008?
Ja, ange diarienumret:
Nej

SÖKANDE OCH SÖKT BELOPP
Projektets namn:

Kvinnofridsverksamhet i samverkan mellan stadsdelarna i Stockholms norra innerstad
Sökande kommun/kommundel/stadsdel

Förvaltning/nämnd

Norrmalm, Kungsholmen och Östermalms
stadsdelsnämnder, Stockholms stad
Adress

Postnummer

Ort

Box 3128

103 62

Stockholm

Kontaktperson

Kontaktpersonens funktion

Mikael Josephson

Utvecklingssekreterare

Telefon

E-postadress

08-508 09 035

mikael.josephson@norrmalm.stockholm.se

Mobil

Fax

076-120 90 35

08-508 09 308

Plusgiro

Bankgiro

55501-1

Sökt belopp: 2 100 000

kronor
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BAKGRUND
Kommunens mål för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld
Ange om kommunen har övergripande mål för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld? D.v.s. vad vill kommunen uppnå på några års sikt för målgrupperna. Om kommunen
har antagit ett (eller flera) övergripande mål – hur är det formulerat? Vem har fattat beslut om att
anta målet/målen? (t.ex. kommunfullmäktige, socialnämnden, kommunal tjänsteman)

Stockholms kommunfullmäktiges första inriktningsmål är att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg,
tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.
- Kungsholmens stadsdelsnämnd har målet att den som blir utsatt för våld i nära relation
(kvinnofridsbrott) ska uppleva att han/hon får en samordnad och professionell handläggning.
- Norrmalms stadsdelsnämnd har målet att våld i nära relationer ska uppmärksammas i högre
utsträckning och adekvat stöd ska ges.
- Östermalms stadsdelsnämnd har målet att antalet personer som utsätts för våld i nära relationer ska
minska.
Stockholms stads program för kvinnofrid för åren 2006-2010 handlar ytterst om mänskliga
rättigheter och frihet från könsrelaterat våld. Det handlar om alla människors rätt till kroppslig
integritet och hälsa oavsett kön, ålder, funktionshinder eller social situation. Ytterst är mäns våld
mot kvinnor ett uttryck för bristande jämställdhet mellan kvinnor och män.
En lokal handlingsplan, baserad på Stockholms stads program för kvinnofrid, finns för var och en
av stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. I syfte att utsatta kvinnor och barn skall
få ett professionellt stöd och bemötande innehåller stadsdelarnas handlingsplaner vägledning och
rutiner gällande våld i nära relationer, information om vilket skydd kvinnor och barn kan få, vilka
stöd- och hjälpinsatser som finns, information om rättsligt stöd och skydd samt adresser och
telefonnummer till resurser som finns internt och externt.

Nuläge – Problembeskrivning
Har kommunen gjort en problembeskrivning av situationen för och behoven hos våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld i kommunen? Om kommunen gjort en problembeskrivning –
hur har ni gjort den?

Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm samverkar sedan 2007 i den så kallade KNÖsamverkansgruppen. Kvinnofridsfrågor utgör ett av samverkansområdena. Ett antal gemensamma
utbildningar har genomförts dit alla medarbetare inbjudits. Efter ett par års samverkan har
förvaltningarna konstaterat att det trots handlingsplaner och utbildningar för medarbetare finns stora
behov av att förbättra och vidarutveckla rutiner och metoder avseende arbetet för våldsutsatta
kvinnor och barn.
Metoder för att identifiera våldsutsatta kvinnor som inte själva berättar att de utsatta för våld saknas.
Ett stort mörkertal förekommer sannolikt. Många handläggare har fortfarande, trots de utbildningar
som erbjudits, bristande kunskaper i kvinnofridsfrågor. Det arbete som idag bedrivs vilar i hög
utsträckning på ett begränsat antal "eldsjälar". För äldre kvinnor samt kvinnor med
funktionsnedsättning har Kungsholmen utvecklat en arbetsmodell vilken inte är implementerad hos
Norrmalm och Östermalm. Insatser i egen regi för våldsutövande män saknas på alla tre
stadsdelarna.
De tre stadsdelarna är överens om samverkan och en gemensam medelsansökan för att med
gemensamma resurser åstadkomma ett arbete på bred front med ett helhetsperspektiv där både
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kvinnans, mannens och barnets behov av insatser uppmärksammas. Vi vill sätta fokus på arbetet för
kvinnofrid.
En styrka är att det hos de tre avdelningscheferna för individ och familj/socialtjänsten i de tre
stadsdelarna i norra innerstaden finns ett engagemang för arbetet för kvinnofrid och en vilja att
förbättra detta arbete och att vi beslutat oss för att samverka över stadsdelsgränserna för att uppnå
detta.
Vilken kunskap har kommunen om antalet våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i
kommunen?

Östermalm genomförde under januari 2009 en inventering av alla aktuella kvinnliga klienter där
frågeställningen var om de utsatts för våld. Svarsfrekvensen var låg, men av de som fyllt i enkäten
hade över hälften av kvinnorna utsatts för våld. Slutsatsen blev att det sannolikt förekommer ett
betydande mörkertal. Medarbetarna behöver ställa rätt sorts frågor för att kunna få reda på om en
kvinna utsatts för våld.
Försörjningsstödet, som för de tre stadsdelarna är administrativt samordnat och lokaliserat på
Östermalm, för från 2009 statistik över våldsutsatta kvinnor. Även familjeenheten samt
vuxenenheten för enhetsvis statistik, men denna är inte fullt tillförlitlig. Statistiken utgör ett
förbättringsområde. Den behöver vara enhetligt systematiserad för de tre stadsdelarna och täcka alla
verksamhetsområden.
Genom KNÖ-samverkansgruppen har styrkor och brister i kvinnofridsarbetet samt gemensamma
behov för att komma till rätta med bristerna blivit tydliggjorda.

Vilket stöd och skydd kan kommunen och frivilligorganisationer erbjuda våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld?

Genom de lokala handlingsplanerna för våld i nära relationer har medarbetarna tillförts information
och kunskap om problematiken runt våld mot kvinnor samt om de resurser som finns tillgängliga,
både i våra tre stadsdelar och externt. När det står klart att en kvinna utsatts för våld eller hot om
våld erbjuds hon ett individuellt utformat stöd av socialsekreterare som besitter en
specialkompetens i kvinnofridsfrågor. Stödet utformas individuellt efter kvinnans behov. När så
behövs förmedlas kontakt med juridisk expertis, skyddat boende samt stödkontakt. Två av
Östermalms socialsekreterare genomgår för närvarande en 15 p utbildning, Att möta våldsutövande
män. En strävan hos de tre stadsdelarna är att kunna pröva att arbeta med den evidensbaserade
ATV-modellen (Alternativ Till Våld), för att testa om den kan hjälpa våldsutövande män att finna
lösningar så att familjen inte drabbas. Inom familjeenheterna används Trappanmodellen vilket är en
krisbearbetning för barn som bevittnat våld i sina familjer.

Vilka problem/utvecklingsområden finns i kommunens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnat våld? Finns det behov som kommunen inte kan tillgodose? Vilka områden ser ni som
mest angelägna att utveckla?

Trots de insatser som finns idag bedömer stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm att
många våldsutsatta kvinnor, vilka idag är aktuella på olika sätt inom förvaltningarnas verksamheter,
inte kommer till stadsdelarnas kännedom. Våldet inom familjen förblir dolt. En kartläggning av
problem och utvecklingsområden behövs därför för alla tre stadsdelarna. När våldet blir känt är det
viktigt att kunna ge stöd till alla inblandade och alltså även kunna ge insatser till de våldsutövande
männnen.
Följande förbättringsområden finns:
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- Metoder för bemötande av kvinnor i alla verksamhetsdelar så att de våldsutatta kvinnorna kan
upptäckas.
- Ett riktat arbete till våldsutövande män.
- Långsiktigt stöd till våldsusatta kvinnor och barn som bevittnat våld.
Verksamhetsområden som särskilt behöver uppmärksammas ur ett kvinnofridsperspektiv är:
- Äldre kvinnor.
- Kvinnor med funktionsnedsättning.
Parallellt med att ny metoder utvecklas behövs ett förankringsarbete bedrivas så att metoderna
införlivas med verksamheterna i det tre stadsdelarna.
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BESKRIVNING AV PROJEKTET
Mål
Beskriv konkret vilka mål (effekter) ni vill uppnå med projektet - gärna i punktform. Beskriv målen på
ett sätt så att det går att avgöra om målen uppnåtts.

Målen är följande:
1. Sätta fokus på arbetet för kvinnofrid och förankra förståelsen för behovet av ett allomfattande
arbete på bred front med kvinnofridsfrågor hos förtroendevalda, chefer och medarbetare.
2. Genomföra en klientinventering i alla verksamhetsdelar för att utröna hur stor förekomsten av
våldsutsatta kvinnor är.
3. Rikta insatser till de våldsutövande männen.
4. Etablera en för de tre stadsdelarna gemensam arbetsmodell med tydliga metoder i syfte att öka
stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt de våldsutövande männen.
5. Ta fram en för de tre stadsdelarna gemensam handlingsplan för kvinnofridsfrågor.
Rutiner ska finnas inom varje del av förvaltningarnas verksamhet så att kvinnor och barn som
upplevt våld kan upptäckas och få den hjälp och det stöd de behvöer. Stadsdelarna behöver därför
också lämpliga metoder för att finna och ge stöd till våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning.
Kungsholmen bedriver ett riktat arbete mot äldre kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning,
något som även bör omfatta Norrmam och Östermalm. När väl kontakten med en våldsutsatt kvinna
är etablerad ska ett långsiktigt stöd kunna erbjudas.

Målgrupper
Vilka målgrupper är projektets insatser riktade till? Om verksamheten riktas till någon av de tre sista
målgrupperna, personal eller frivilligarbetare, ska också en målgrupp bland de nio första anges. (Exempel: Den
planerade verksamheten är utbildning till socialsekreterare i kommunen om våldsutsatta kvinnor ska både
personal i kommunal socialtjänst och våldsutsatta kvinnor markeras.)

Våldsutsatta kvinnor
Våldsutsatta tjejer
Barn som bevittnat våld
Våldsutsatta kvinnor med funktionshinder
Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik
Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
Våldsutsatta äldre kvinnor
Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer
Män som utövar våld
Övriga, beskriv målgruppen Samkönade relationer
Frivilligarbetare och personal vid ideella kvinno- och brottsofferjourverksamheter
Personal i kommunal socialtjänst
Annan offentliganställd personal

Aktiviteter
Beskriv vilka aktiviteter som projektet ska genomföra?

- Projektplan enligt Stockholms stads Lilla Rattenmodell tas fram (Genomförs under perioden
091101-091121)
- En styrgrupp bildas. Den består av de tre avdelningscheferna samt referenspersoner.
- Förankring av projektets intentioner och syfte sker hos berörda medarbetare inom de tre
stadsdelarnas alla verksamhetsområden.
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- Behovsinventering förbereds, förankras och genomförs. Den täcker samtliga verksamheter från
barn- och ungdom till äldreomsorg. (Inventeringen är klar 100201)
- Inventeringen analyseras och det fortsatta arbetet planeras. (Analysen är klar 100301)
- Metoder synas och en gemensam modell för kvinnofridsarbetet på Kungsholmen, Norrmalm och
Östermalm tas fram. Ideella organisationer involveras i arbetet. Metoderna implementeras inom de
olika verksamhetsområdena. Samordningsvinster mellan de tre stadsdelarna eftersträvas där sådana
är möjliga. (Perioden 100301-101031)
- Delrapport för projektet (Klar 100401)
- Fokusgrupp med medarbetare och representanter från ideella organisationer. (under oktober 2010)
- Slutrapport för projektet (Klar 101031)
Avsikten är att längre fram söka medel för ytterligare ett år då projekt av detta slag kan behöva två
år för att nå maximal verkan.

Samarbetspartners
Ange vilken eller vilka samarbetsparters som ska samverka i projektet. T.ex. kommuner,
kvinnojourer, polismyndigheter, hälso- och sjukvårdsaktörer. Beskriv också vilken roll olika partners
har i projektet.

Stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har sedan länge en samverkan i
kvinnofridsfrågor, bl.a. har gemensamma utbildningar genomförts. Syftet är nu ett mer ingående
samarbete där stadsdelarna tar ett gemensamat ansvar för heltheten men har möjlighet att dela upp
olika utvecklingsområden mellan sig. Det kan innebära att en stadsdel får en fördjupad kompetens
inom ett område vilket sedan även kommer de övriga stadsdelara till del. Hur detta ska gå till
kommer att belysas i beskrivningen av den gemensamma modell som projektet utmynnar i.
En extern samverkan finns idag med polis, brottsofferjour, landstingets beroendemottagning och
psykiatri, kyrkan samt inom staden med skola och förskola.

Om samarbetspartnern är en ideell frivilligorganisation ange:
vilket år organisationen startades?
hur många medlemmar organisationen har?
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Tidplan
När ska verksamheten starta (Format ååmmdd)?
När ska verksamheten avslutas? (Om verksamheten avser ett
fortlöpande arbete lämna denna ruta tom.) (Format ååmmdd)

Projektet startar 091101
Projektet avslutas
101031, men tanken är
att verksamheten ska
fortsätta och medel
sökas för ytterligare ett
år

Inriktning
Ny verksamhet
Utveckling av befintlig verksamhet i kommunen och/eller ideella frivilligorganisationer
organisationer
Stöd till ideella frivilligorganisationers ordinarie verksamhet
Övrigt:
Ett eller flera alternativ kan anges

Kommunal
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
Samverkan
Internt i kommunen, mellan kommuner eller med andra aktörer.
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:
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Kommunens stöd till frivilligorganisationer som stödjer våldsutsatta kvinnor
Ange hur mycket kommunen stöttar ideella frivilligorganisationer som stödjer våldsutsatta kvinnor
och barn som bevittnat våld. Räkna inte med statliga utvecklingsmedel som kommunen förmedlar
till ideella kvinnojoursverksamheter. Kommunens kostnader för bistånd till individer ska inte räknas
med.
2008 (utfall)
11 500 000 kronor
2009 (budget)

11 300 000 kronor

Hur ska verksamheten/projektet utvärderas?
Utvärdering sker genom regelbunden uppföljning i en styrgrupp med representanter från de tre
stadsdelarna. En slutrapport skrivs där synpunkter från fokusgruppen kommer att ingå.

Övrig information till länsstyrelsen

BERÄKNADE KOSTNADER FÖR PROJEKTET
Specificera
1

Personal, inkl sociala avgifter mm.

Kostnader för verksamhet2

2009

1,0 projektledare
2,0 projektmedarbetare, varav en
är mansstödjare

2010

1 600 000

Handledning för projektets
medarbetare
Seminarium för förvaltningens
medarbetare för implementering

250 000

Lokaler

210 000

Administration3

40 000

Utvärdering
Övrigt, beskriv vad.
Summa kostnader

2 100 000

Eventuell annan finansiering4
Specificera

2009

2010

Annan finansiering
Ansökt belopp (summa kostnader – eventuell annan finansiering)

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

Underskrift

Ort, datum

Namnteckning
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