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att  lägga ärendet till handlingarna.   
 
Föredragningen   
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att administrera, fördela och årligen följa upp 
utvecklingsmedel som syftar till att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet 
till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 
Utvecklingsmedlen för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stödet till 
våldsutsatta kvinnor och barn utgör en del i arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska 
målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Förvaltningen rekvirerade belopp 
motsvarande 750 tkr för år 2016. Hur medlen använts återrapporteras till socialstyrelsen 
senast 31 mars 2017.  
 
Under 2017 har förvaltningen fördelat medel inom följande områden:  
 

• 550 tkr avseende berörda verksamheters möjligheter att följa gällande regelverk, ha 
tillgång till aktuell kunskap och kunna använda verksamma metoder inom området 
eller på annat sätt kvalitetsutveckla sitt arbete 

 
• 100 tkr till kunskap om och spridningen av verksamma metoder för att identifiera och 

ge ändamålsenligt stöd till barn som har eller riskerar att utsättas för våld 
 

• 100 tkr till det universellt och selektivt förebyggande arbetet  
 
Medarbetare på kommunens skyddade kvinnoboende Siri har genomgått utbildning i samtal 
och ledning av kvinnogrupper samt utbildning i trappanmodellen i syfte att lära sig att hantera 
krissamtal för barn och unga som bevittnat våld i sina familjer. Syftet är att bättre bemöta 
målgruppens behov, stärka medarbetarnas kompetens och därmed öka tryggheten i det dagliga 
arbetet.   
 
Personal på behandlingshemmet Eksätra och personal på akut- och utredningshemmet 
Brogården har genomgått utbildning i Project Support (PS). PS är en evidensbaserad 
föräldraintervention som ursprungligen är framtagen för att stödja våldsutsatta föräldrar som 
upplever svårigheter i sitt föräldraskap. Utbildningen syftar till att stärka stöd och skydd för 
barnet samt att den förälder som utsätts för våld ska få rätt stöd och hjälp på individnivå men 



även för att stärka sitt föräldraskap. Målet är att familjer redan under utredningstiden på 
Brogården ska kunna få insatser i syfte att stärka föräldraförmågan och relationen till barnet. 
Efter avslutad placering/utredning i öppenvård kommer insatsen att fortsatt erbjudas men kan 
även ges som fristående insats.  
 
I samarbete med socialtjänst, skola, polis (SSP) arrangeras skolveckor där totalt fem 
grundskolor i Uppsala fått besök av SSP-teamet och polisen. Under en vecka mellan 8-16, på 
respektive skola har årskurs nio fått delta i aulaföreläsningar, dialoger och värderingsövningar 
på temat: sociala medier, hot, våld och trakasserier. Skolveckan innefattar även andra ämnen 
så som mobbning, våld i nära relationer, hedersrelaterat hot och våld, hantering av sociala 
medier, diskriminering, maskulinitetsnormer och extremism.  
 
I samband med skolveckorna delas material ut avseende rättigheter och skyldigheter i sociala 
medier, material som är kopplat till övriga teman, samt informationskort med 
kontaktuppgifter så att eleverna kan kontakta SSP-teamet. En månad efter avslutad skolvecka 
genomförs ett återbesök där de som uttrycker en direkt önskan erbjuds samtalsstöd och vidare 
kontakt.  
 
Under skolveckan erbjuds också lärare möjligheten att konsultera SSP kring elevsituationer 
på skolan. Elever och föräldrar får stöd och råd angående polisanmälan som avser hot, våld 
och trakasserier. Elevhälsoteamet har under skolveckorna möjlighet att aktualisera elever som 
på olika sätt ligger i riskzonen för att fara illa. Varje skolbesök utvärderas utifrån ett antal 
mätbara mål. Det övergripande syftet är dock att ungdomar ska få ett ökat förtroende för polis 
och socialtjänsten samt en ökad insikt och kunskap om vad de riskerar att utsätta sig själva 
och andra för i relation till sociala medier, hot, våld och trakasserier.  
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