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Socialstyrelsen Länsstyrelserna 

Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2011 för 
att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 

Rapporten är underlag för Socialstyrelsens uppföljning och återrapportering till 
regeringen på nationell nivå. Så här hanterar ni den elektroniska blanketten: 

• Fyll i blanketten enligt anvisningarna. 
• Spara ner blanketten innan du börjar fylla i ansökan. Döp filen till kommunens namn och 

benämningen på den verksamhet ansökan avser (t.ex. "Kiruna utbildning för socialtjänstens 
personal 2011"). 

• Fyll i blanketten. Klicka dig fram med fab-tangenten, musen eller piltangenterna. 
• Undvik semikolon och enter (nytt stycke) i texten. 
• Kom ihåg att spara den ifyllda blanketten när du är klar. 
• Skicka rapporten som ett bifogat Word-dokument med e-post till länsstyrelsen. 
• Skicka samtidigt den undertecknade rapporten med vanlig post. 
• Länsstyrelsen behöver få blanketten senast den [ | (åååå-mm-dd, fastställs av länsstyrelsen). 

Observera: 
Fält med blå bakgrund avser länsstyrelsen. Dessa fält fylls i av länsstyrelsen. 

1. Projektets namn 
Ange samma namn som i ansökan om utvecklingsmedel för år 2011. Ange också det diarienummer 
projektet har fått hos länsstyrelsen.  

Namn: M V U Mansmottagningen mot våld i Uppsala, verksamhetsutveckling/översyn ( numera 
Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala ) 
Diarienummer hos länsstyrelsen: 704-2061-11 

2. Beviljat belopp från länsstyrelsen år 2011 
Fyll endast i rena siffror, t.ex. 10000 (inga andra tecken). 

I 500 000 kronor 

3. Tidsperiod 
Rapporten avser hur de beviljade utvecklingsmedlen år 2011 har använts. Fyll i uppgifterna nedan. 

3.a. Projektets startdatum: 2011-09-01 Slutdatum: 2012-08-31 

3.b. Har projektet också beviljats utvecklingsmedel ur anslagen år 2007, 2008, 2009 eller 2010? Sätt 
ett kryss: 

Q Ja, projektet har också beviljats utvecklingsmedel ur anslagen år 2007, 2008, 2009 eller 2010 

X Ö Nej, projektet har för första gång beviljats utvecklingsmedel ur anslaget år 2011 

3.c. Rapporten avser perioden fram till: 2012-08-31 

4. Rapporterande kommun 
Skriv endast kommunens namn, t.ex. Mjölby eller Borås (inte Mjölby Kommun eller Borås Stad) 

Rapporterande kommun (ev. stadsdel) 
Uppsala (kommun) (stadsdel) 

Kontaktperson 

Jenny Hedberg (namn) uppdragsstrateg (funktion) 018-727 23 72 (telefon) 

Jenny.hedberg@uppsala.se (e-postadress) 

Uppsala kommun, HVK (postadress) 753 75 (postnummer) Uppsala (postort) 
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Medrapporterande kommuner (ev. stadsdelar) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

Länsstyrelserna 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

(namn) (stadsdel) 

5. Måluppfyllelse 

5.a. Vilket eller vilka mål för det beviljade projektet har uppfyllts vid tidpunkten i 3.c? Ange 
här nedan: 
Aktuel l t projekt avseende M V U , Mansmottagningen mot våld i Uppsala startade i september 2011. 
Projektets mål var att vidareutveckla M V U s verksamhet på tre sätt; 1) utveckla en arbetsmodell för 
interventioner riktade t i l l våldsutövare, dvs i praktiken mottagningsverksamheten, 2) utveckla ett 
koncept att i rollen som kompetensutvecklare erbjuda t i l l externa aktörer inom verksamhets
området och med "ingång våldsutövare" samt 3) påbörja ett grundarbete för att M V U i sin verk
samhet ska kunna stimulera och utveckla ny kunskap och metoder inom verksamhetsområdet 
med ingång våldsutövare. 

5.b. Beskriv hur målen har uppfyllts: 
Målen har enligt vår bedömning i hög grad uppfyllts. Projektarbetet påbörjade i september 2011. 
Arbetet för att uppnå de tre målen har pågått enligt plan hela projektåret. Resultatet har givit en god 
grund för ett fortsatt utvecklingsarbete efter projekttiden. Arbetet har grovt sett haft tre faser: Den 
första som pågick under det första halvåret hade fokus på inriktning, verksamhetsidé, grov 
organisatorisk struktur samt ekonomiska förutsättningar. I denna fas var styrelse och de 
professionella medarbetarna starkt engagerade i arbetet och resultatet förankrades i föreningen v id 
årsmötet i mars. Ett resultat av arbetet i denna fas var förtydliganden av verksamhetens syfte, mål, 
målgrupper och struktur som resulterade i klargöranden om nödvändiga finansieringsvillkor och 
ekonomistyrsystem. Arbetet under det första projekthalvåret ledde också t i l l namnförändringen; 
"Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala", som l iksom tidigare förkortas M V U . Andra 
fasen innebar utvecklingen av en egen modell för insatser t i l l våldsutövare, dvs själva mottagnings
verksamheten. I denna fas var framför allt de professionella medarbetarna involverade. Detta arbete 
resulterade i en tydligt strakturerad arbetsmodell med målgruppsanpassade insatser av olika art och 
grad. Denna modell som nu tillämpas i arbetet på mottagningen präglas av ett helhetstänkande vad 
gäller såväl problematik, problematiker som åtgärder. Exempelvis bedrivs motivationsarbete och 
behandling enligt vad som kan kallas, ett integrativt arbetssätt. Arbetsmodellen kan betraktas som 
halvstrukturerad med flexibil itet och som erbjuder både grupp- och individuella insatser t i l l både män 
och kvinnor med våldsproblematik men de allra flesta som söker hjälp v id M V U är män som ofta 
också är pappor. Modellen prioriterar föräldraskap kopplat t i l l våldsproblematik och barnperspektiv 
samt anhörigstöd, säkerhetsarbete och samverkan/ samarbete kr ing insatser. Genom arbetet i första 
och andra fasen uppnåddes i hög grad det första målet. Den tredje fasen, slutet av projektet 
ägnades åt att uppnå mål 2) och 3); att utveckla ett koncept att erbjuda externa intressenter, 
kompetensutveckling samt lägga grunden för fortsatt kunskapsutveckling. Resultatet av arbetet under 
2) är ett koncept som v i kallar " K U H R S " (K=konsultation, U=utbildning, H=handledning, 
R=rådgivnmg och S= stöd). Som ett test på konceptets användbarhet har v i erbjudit några av 
socialtjänstens myndighetsdelar en kostnadsfri utbildningsinsats, planerad t i l l november 2012. Detta 
är ett första steg i att gå ut externt och lansera M V U som kompetensutvecklare enligt det nya 
konceptet, men också ett led i att interaktivt, tillsammans med "kunder" vidareutveckla både innehåll 
och former för kompetensutveckling inom det ännu relativt nya men komplexa verksamhetsområdet 
"våld i nära relationer med ingång våldsutövare". Genom utvecklingen av KUHRS-konceptet har, 
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enligt vår bedömning, det andra målet uppnåtts i hög grad. Arbetet under 3) att påbörja 
grundarbetet för att möjl iggöra en mer systematisk och organiserad kunskapsutveckling och därmed 
stärka M V U som en kunskapsorganisation har pågått framför allt under projektets senare del. Detta 
har givit resultat på flera sätt. Exempelvis i verksamhetens struktur och i ökad medvetenhet om vad 
som krävs för att utveckla kunskap samt genom en ökad vitalisering och fokusering i det interna 
diskussionsklimatet. Detta gäller allt ifrån dokumentationssystem, bedömningsrutiner, utvärdering 
och uppföljning t i l l former för kvalitativa analyser och erfarenhetsutbyte. Sammantaget är detta 
grunden för vår bedömning att även det tredje målet i hög grad är uppnått. 

Utvecklingsarbetet som beskrivs ovan har utgått ifrån och bedrivits i ett integrerat samspel mellan 
erfarenheter från individinsatser, det praktiska arbetet med hjälpsökande, teorikopplingar och 
metodutveckling, annat arbete med andra utvecklingsprojekt som pågått under projekttiden. 
Förutsättningen för utvecklingsarbetet har varit existensen av en klinisk, praktisk 
mottagningsverksamhet att utgå ifrån. Sammantaget kan sägas att utvecklingsarbetet skett 
målmedvetet genom olika dialoger internt och externt. Det har också skett genom analyser och 
slutsatser av erfarenheter och ti l lgänglig kunskap internt och externt samt genom ett arbete att med 
detta som grund strukturera en modell och fy l la den med adekvat innehåll samt börja tillämpa 
modellen. 

5.c. Vilket eller vilka mål har inte uppfyllts? Ange här nedan: 

5 d. Om något eller några mål inte har uppfyllts, vilka är orsakerna? 

V i bedömer målen som uppnådda. Se dock text under 6c. 

6. Genomförda insatser 

Fyll i uppgifter för varje insats som länsstyrelsen beviljade utvecklingsmedel år 2011 för, även insatser 
som inte har genomförts. 

• Sätt kryss för varje insats som beviljades utvecklingsmedel år 2011 
• Sätt kryss för varje insats som genomförts med utvecklingsmedel år 2011. 
• Ange vilken målgrupp eller vilka målgrupper insatsen var riktad mot. 
• Ange ett eller flera konkreta mätbara resultat som insatsen har lett till vid tidpunkten i 3.c. 
• Om inga resultat har uppnåtts, eller insatsen inte har genomförts, skriv det. 
• Ange aktör som var ansvarig för genomförandet av insatsen. 

6.a. Stöd och behandling för våldsutsatta kvinnor 
x Q Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.b. 
x D Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.b. 

Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss): 
x Q Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp) 

Ange om insatsen var SÄRSKILT riktad mot någon eller några av grupperna nedan: 
• Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 
• Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år 

x D Annan särskild grupp, ange vilken: kvinnor vars partner genomgår behandling v id M V U 

Har en särskilt namngiven metod använts i stödet och behandlingen? 

x D J a - MVU:s egen strukturerade insatsmodell har successivt utvecklats under projekttiden. . 
• Nej 

0 
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• Vet inte 
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c 
Mamma- och partnerstöd har direkt givits t i l l ca 30 personer under projektet. A l la partners /mammor 
t i l l män/pappor som gått i behandling har erbjudits kontakt. A l la insatser t i l l våldsutövaren har det 
primära syftet att i slutänden stoppa och förebygga våld mot anhöriga, partner, barn. 

Beskriv insatsen: Mamma- och partnerstöd ingår som en obligatorisk del i MVU:s 
bedömningsmoment och behandlingsmodell. Funktionen syftar t i l l skydd- och säkerhet för mammor, 
partners och indirekt deras barn. Ett annat vikt igt syfte med mamma-och partnerkontakten är att ge 
möjlighet att få information om behandlingsmodellen samt få en realistisk bi ld och bedömning av 
behandlingens generella fömtsättningar. Ett tredje syfte är att ge ett första eget stöd och hjälp för 
vidare slussning t i l l adekvat instans för sig själv eller berörda barn. 

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss): 
• Kommun 
x D Ideell förening 
• Kommun och ideell förening i samverkan 
• Annan part, ange vem: 

6.b. Stöd och behandling för barn som bevittnat våld 
x O Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.c. 
x Q Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.c. 

Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss): 
• Barn som har bevittnat våld (generell grupp) 
x D En SÄRSKILD grupp av barn som har bevittnat våld 
Ange vilken särskild grupp (t.ex. barn i en viss ålder): Barn vars pappor (och numera även några 
mammor) går i behandling vid M V U . Det gäller alla barn t i l l förälder (biologisk eller styvförälder) 
som i praktiken berörs av förälderns (oftast pappan) behandling v id M V U . 

Har en särskilt namngiven metod använts i stödet och behandlingen? 
x D Ja - ange vilken: MVU träffar aldrig barnen själva rent fysiskt. Men MVU:s insatsmodell 
innehåller, dels grundläggande moment med barnfokus och barnperspektiv i hela modellen, dels 
rutiner för kontaktförmedling mellan pappan och mamman (via MVU:s mammakontakt), Trappan, 
dels organiserat samarbete med Trappan. 
• Nej 
• Vet inte 

Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c 
Ja, antalet kontaktförmedlingar och antalet barn som kommit t i l l Trappan indirekt via M V U under 
projektåret har ökat. Pga sekretesskäl är det svårt att exakt ange antalet barn där MVU:s arbete 
faktiskt givit konkret resultat genom att barn aktualiserats v id Trappan men den generella 
rapporteringen från Trappan indikerar ett klart positivt utfal l . Det kan uppskattningsvis röra sig om 
10- 15 barn som fått insats enligt Trappan och ytterligare har fått information om dess verksamhet. 
Dessutom har det organiserade samarbetet med Trappan utvecklats väsentligt vilket underlättar 
information t i l l pappor och mammor samt slussningen av barn t i l l Trappan genom MVU:s bidrag. 
Sedan får man inte boitse från möjligheten att föräldrarna v id framtida behov lättare tar kontakt med 
Trappan genom att man nu fått information. 

Beskriv insatsen: 
Arbetet mot föräldravåld (fr a pappans) inom ramen för MVU:s insatsmodell har barnens behov och 
situation som en given utgångspunkt. Detta märks på många sätt. I arbetet belyses våldets 
konsekvenser för barnet samt olika aspekter av föräldraförmåga (ex enl BBIC och Cirkel of 
Security). Vidare stimuleras och uppmuntras pappan och mamman (genom mammakontakten) att 
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söka adekvat hjälp p exempelvis å Trappan för sina barn. Numera underlättas detta genom att 
Trappan-personal efter förälderns godkännande kommer t i l l M V U för att direkt informera berörda 
pappor om Trappans verksamhet. Detta har givit positivt resultat med fler barn som fått kontakt med 
Trappan. 
Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss): 
xD Kommun (Trappan) 
xD Ideell förening 
• Kommun och ideell förening i samverkan 
• Annan part, ange vem: 

6.c. Stöd och behandling för män som utövat våld 
x G Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.d. 
x Q Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.d. 

Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss): 
xD Män som utövar våld (generell grupp) 
xQ En SÄRSKILD grupp av män som utövar våld 
Ange vilken särskild grupp (t.ex. pappor): Historiskt har M V U varit öppen för alla män som varit 
motiverade att söka hjälp mot sin aggressivitet och våld. T i l l starkt subventionerat pris. Det har 
inneburit en v ikt ig möjlighet t i l l förebyggande insatser, att man söker hjälp i ett tidigare stadium av 
våldsproblematiken. Så även under projektåret. Vidare är mottagningen öppen för klienter som 
behandlas inom ramen för ett uppdrag från samhällsinstans ex K W eller Socialtjänsten. 

Har en särskilt namngiven metod använts i stödet och behandlingen? 
x Q Ja - ange vilken: En under projektåret successivt utvecklade strukturerade insatsmodell som 
innehåller både individuell och gruppbehandling. Arbetsnamnet har varit "MVU-model len" . 
• Nej 
• Vet inte 
6.c. forts: 
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c 68 män och 9 kvinnor har under projektåret erhållit 
någon form av insats mot våld utifrån modellen. Då är partner och mammastödet inte inräknat. Av 
de som varit aktuella för insats var ca 2/3 förälder. Erfarenhets- och schablonmässigt räknat har 
därigenom knappt 130 barn berörts av insatserna till deras förälder. 
Beskriv insatsen: 
Den insatsmodell M V U utvecklat bygger på en helhetstanke att insatser ska behovs- och 
målgruppsanpassas med hänsyn t i l l den speciella problematik som är förknippat med våld i nära 
relationer. Modellen har en struktur anpassad för att möta våldsutövaren i dennes olika faser av 
motivation, behov och efterfrågan på hjälp. En "låg tröskel" ska prägla ingången t i l l insats. Ett första 
samtal med ömsesidig information, motivationsfokuserad konsultation, bedömningar, 
behandlingsplanering, behandling, psykoedukativa inslag, kunskapsförmedling och efterkontakt är de 
moment som ingår i modellen. Insatsmodellen vilar på en tydl ig värdegrund med alla människors 
l ika värde och jämställdhet, ickevåld, samt barnkonventionen. Modellen fokuserar barnperspektiven 
och föräldraskap särskilt. Den betonar vikten av att omgärda behandlingen med 
samordningsaktiviteter där detta är adekvat av effektivitetsskäl, men inte minst för skydd-och 
säkerhet.Vikten av att allt id se "Triaden" dvs den våldsutsatta, vittnen (ofta barn) samt våldutövaren 
som berörda av insatsen är grundläggande, l iksom skydds- och säkerhetsaktiviteter. Där ingår en 
partner/mammakontakt som en obligatorisk del. Det praktiska arbetet grundas värderingsmässigt, 
teoretiskt, metodmässigt och tekniskt på ett integrativt arbetssätt. 

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss): 
• Kommun 
xD Ideell.förening 
• Kommun och ideell förening i samverkan 
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• Annan part, ange vem: 

6.d. Nya boendeplatser för våldsutsatta kvinnor och deras barn (avser både nytt boende och 
nya platser i befintligt boende) 
D Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.e. 
D Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.e. 

Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss): 
• Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp) 
Ange om de nya boendeplatserna är SAflSK/Lranpassade för någon av grupperna nedan: 
• Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 
• Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år 
• Annan särskild grupp, ange vilken: 

Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. "3 nya boendeplatser för våldsutsatta kvinnor 
med missbruksproblem har startat"): 

Beskriv insatsen: 

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss): 
• Kommun 
• Ideell förening 
• Kommun och ideell förening i samverkan 
• Annan part, ange vem: 

6.e. Ny kommunal mottagning eller nytt team inom området våld i nära relationer 
G Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.f. 
G Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.f. 

Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss): 
• Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp) 
• Barn som har bevittnat våld 
• Män som utövar våld 
Ange om insatsen var SÄRSKILT riktad mot någon eller några av grupperna här nedan: 
• Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 
• Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år 
• Annan särskild grupp, ange vilken: 

Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. "Mobilt uppsökande team har satts igång med 
operativ beredskap dygnet runt"): 

Beskriv insatsen: 

Om en ideell förening har samverkat med kommunen, ange föreningens åtagande: 
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6.f. Etablering av ny ideell förening inom området våld i nära relationer 
• Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.g. 
D Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.g. 

Ange föreningens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss): 
• Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp) 
• Barn som har bevittnat våld 
• Män som utövar våld 

Ange om föreningen är SÄRSKILT riktad mot någon eller några av grupperna nedan: 
• Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 
• Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år 
• Annan särskild grupp, ange vilken: 

Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. "Föreningen X öppnade den 1 september 2010 
en tjejjour för romska flickor och kvinnor"): 

Beskriv insatsen: 

Om kommunen och föreningen har samverkat, ange kommunens åtagande: 

6.g. Utbildning inom området våld i nära relationer (t.ex. konferenser, kurser, studiecirklar, 
handledning) 
x D Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.h. 
x D Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.h. 

Ange vilka grupper utbildningen handlade om (sätt ett eller flera kryss): 
xD Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp) 
xQ Barn som har bevittnat våld 
xQ Män som utövar våld 

Ange om utbildningen SÄRSKILT handlade om någon eller några av grupperna nedan: 
• Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 
• Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år 
• Annan särskild grupp, ange vilken: 

Ange vem eller vilka som fick utbildningen: 
• Personal inom kommunal socialtjänst 
• Volontärer och/eller anställda inom ideell förening 
• Annan part, ange vem: 

Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c 

Ett resultat av projektarbetet är skapandet av ett koncept för kompetensutveckling, det v i kallar 
"KUHRS"-konceptet som v i gjort. Målet med projektarbetet är därmed uppnått sånär som på den 
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"pi lotkurs" som angavs i ansökan. Den är dock inplanerad under hösten (november) och ska 
genomföras inom socialtjänsten i Uppsala kommun. Den grundläggande tanken med KUHRS-
konceptet är att komplettera andras utbildningar inom området "Vå ld i nära relationer" genom att 
bidra specifikt med "ingång våldsutövaren" och med de speciella perspektiv och kunskaper som 
behövs där. I KUHRS-konceptet är kompetensutveckling något betydligt vidare än avgränsade 
traditionella utbildningsaktiviteter. MVU:s koncept gäller tre kompetensnivåer; känna t i l l , 
förstå/kunna samt kunna tillämpa. Det ska kunna anpassas t i l l olika målgrupper, syften och behov. 
Framförallt riktar det sig t i l l dem som i sin yrkesroll möter våldsproblematik genom "ingång 
våldsutövare". 

Handledning utifrån MVU:s modell har bedrivits v id olika t i l l fäl len under projektåret. Mottagningens 
kompetensutvecklande rol l har genom sin rådgivande, konsultativa och stödjande funktion successivt 
under året alltmer präglats av KUHRS-konceptet. Den begränsade utbildningsverksamhet som 
bedrivits under projektåret har även den byggt på KUHRS-konceptet. Dessutom har som redan 
nämnts en kostnadsfri utbildning erbjudits två av Uppsala kommuns socialtjänsts myndighetsdelar 
och är planerad t i l l november. Resultaten från denna "testkurs" kommer i nästa steg utnyttjas för att 
målgmppsanpassa utbildningen. Den planerade testkursen är på "känna t i l l - n ivån" med fem moment: 
1) våld/våldets konsekvenser 2) At t möta och bemöta våldsproblem och våldsproblematiker 3) 
Motivat ion t i l l förändring 4) Bedömning och planering samt 5) Behandling och insatser riktade t i l l 
våldsutövare. 

Har kommunen en långsiktig plan för kompetensutveckling inom området för kommunens personal? 
• Ja 
• Nej 
x{3 Vet inte 

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss): 
• Kommun 
x\3 Ideell förening 
• Kommun och ideell förening i samverkan 

• Annan part, ange vem: 

6.h. Inventering/kartläggning inom området våld i nära relationer (t.ex. antalet kvinnor utsatta 
för våld i nära relationer, antalet män som utövar våld som erbjuds behandling) 
G Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.i. 
Q Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.i. 

Ange vilka grupper inventeringen/kartläggningen samlade in uppgifter om (sätt ett eller flera kryss): 
• Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp) 
• Barn som har bevittnat våld 
• Män som utövar våld 

Ange om insatsen samlade in uppgifter SÄRSKILTom någon av grupperna nedan: 
• Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 
• Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år 
• Annan särskild grupp, ange vilken: 

Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. "Undersökning har genomförts av omfattning av 
våldsutsatta kvinnor i kommunen; "Enkät har genomförts om fråga X med Y antal respondenter från 
socialtjänsten"): 

Rapport 2011 8(14) 



Socialstyrelsen Länsstyrelserna 

Ange vad inventeringen/kartläggningen visar: 

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss): 
• Kommun 
• Ideell förening 
• Kommun och ideell förening i samverkan 
• Annan part, ange vem: 

6.i. Handlingsplan inom området våld i nära relationer (ny eller reviderad) 
Q Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.k. 
D Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.k. 

Ange vilka grupper handlingsplanen handlar om (sätt ett eller flera kryss): 
• Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp) 
• Barn som har bevittnat våld 
• Män som utövar våld 
Ange om handlingsplanen SÄRSKILT handlar om någon av grupperna nedan: 
• Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 
• Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år 
• Annan målgrupp, ange vilken: 

Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c 

Beskriv kort innehållet i handlingsplanen: 

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss): 
• Kommun 
• Ideell förening 
• Kommun och ideell förening i samverkan 
• Annan part, ange vem: 

6.k. Inrättande av kommunal kvinnofridssamordnare eller annan liknande 
samordningsfunktion 
• Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.I. 
• Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.1. 

Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. "En kvinnofridssamordnare har anställts senast 
den åååå-mm-dd"): 

Beskriv kort uppdraget för den kommunala kvinnofridssamordnaren/samordningsfunktionen: 

6.I. Förebyggande insatser och information 
D Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->GåtiII 6.m. 
O Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.m. 
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Ange vilken grupp insatsen syftar till att förbättra situationen för (sätt ett eller flera kryss): 
• Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp) 
• Barn som har bevittnat våld 
• Män som utövar våld 
Ange om insatsen SÄRSKILT handlade om någon av grupperna nedan: 
• Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 
• Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år 
• Annan målgrupp, ange vilken: 

Ange vem eller vilka aktörer insatsen var riktad mot (sätt ett eller flera kryss): 
• Allmänheten 
• Skolan 
• Hälso- och sjukvården 
• Polisen 
• Rättsväsendet 
• Ideella föreningar 
• Annan, ange vem: 
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. "En folder har tryckts upp i 1000 exemplar med 
information om vilket stöd som finns att få för våldsutsatta kvinnor i kommunen"; "Arbete i åk 6 med 
elevers attityder och värderingar till våld i nära relationer har påbörjats i 10 skolor"): 

Beskriv insatsen: 

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss): 
• Kommun 
• Ideell förening 
• Kommun och ideell förening i samverkan 

• Annan part, ange vem: 

6.m. Annan insats inom området våld i nära relationer (en eller flera) 
D Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.n. 
Q Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.n. 

Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss): 
• Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp) 
• Barn som har bevittnat våld 
• Män som utövar våld 
Ange om insatsen var SÄRSKILT riktad mot någon eller några av grupperna nedan: 
• Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 
• Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år ; i ; 

• Annan målgrupp, ange vilken: 
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Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c 

Beskriv insatsen: 

Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss): 
• Kommun 
• Ideell förening 
• Kommun och ideell förening i samverkan 
• Annan part, ange vem: 

6.n. Övrig information 
Ytterligare information från arbetet under projektåret: Som angivits ovan anser v i projektmålen 
uppnådda med god marginal. Det bör också nämnas att projektarbetet inneburit att MVU:s totala 
verksamhets vil lkor, inte minst de ekonomiska, granskats och förtydligats. Detta har i sin tur inneburit 
att utvecklingsarbetet bedrivits mot bakgrunden av grundläggande frågor om verksamhetens 
överlevnad helt eller partiellt. Utvecklingsarbetet har därigenom krävt att v i laborerat med olika 
tänkbara framtidsscenarier beroende på framtida ekonomiska vi l lkor, vi lket påverkat processen. Ett 
oplanerat resultat är att vår handlingsberedskap med olika alternativ inför skiftande framtida 
omvärldsförändringar inom detta relativt nya verksamhetsområde, har stärkts. Våra erfarenheter, och 
reflektioner har identifierat både hinder och framgångsfaktorer av betydelse för nödvändig f lexibil i tet 
i verksamhetens framtida omfattning, inriktning osv. 
Ange eventuella bilagor i punkt 14. 

7. Uppgifter om samverkan inom offentlig sektor 

7. Inom ramen för projektet har samverkan skett mellan följande aktörer 
x D Socialtjänst 
x Q Annan kommunal aktör - Om ja, vilken/vilka? Trappan, Familjeenheter inom Uppsala kommun 

x Q Polis 
x D Hälso- och sjukvård 
x D Ideell förening 
x D Annan aktör - Om ja, vilken/vilka? K W och Frivården 

Ev. kommentar: Samverkan i arbetet mot våld i nära relationer är en grundläggande idé i MVU:s 
koncept både i enskilda ärenden och strukturellt, organisatoriskt. 

8. Uppföljning av projektet 

8,a. Hur har projektet dokumenterats? 
xD Insamling och registrering av data 
xD Dokumentation av de arbetssätt och metoder som har använts 
Annat, ange vad: Skrif t l ig projektdokumentation internt inom M V U samt information på MVU:s 
hemsida. 

8.b. Har projektet utvärderats? 
xD Ja, intern utvärdering 
• Ja, extern utvärdering 
• Nej, men utvärdering är planerad, ange tidpunkt 
• Nej 

Om ja, beskriv kortfattat resultatet av utvärderingen: Såväl själva resultaten av projektet i form av en 

Rapport 2011 11(14) 



Socialstyrelsen Länsstyrelserna 

vidareutvecklad verksamhet som den kunskapsbringande och lärorika arbetsprocessen fram til l resultaten har 
varit positiva. Konklusionen är att M V U nu fått en tydligare och strukturerad verksamhet som förbättrar 
förutsättningarna för ökad effektivitet och kommunicerbarhet gentemot omvärlden. För dem som sökt hjälp hos 
M V U under projekttiden har det inneburit både förtydligade och förbättrade insatser. 

8.c. I vilken utsträckning har förväntade resultat i den beviljade ansökan om utvecklingsmedel 2011 
uppnåtts? Sätt ett kryss här nedan: 
x D Helt 
• I stor utsträckning 
• Delvis 
• I liten utsträckning 
• Inte alls 

8.d. Har projektet lett till andra resultat än vad som förväntades i ansökan? 
Genom projektets utvecklingsinriktade karaktär förväntade vi oss att det skulle ge effekter, men vilka kunde 
bara grovt förutses. Projektet har med sitt mål att utveckla hela MVU-verksamheten och med det 
processinriktade arbetssätt man haft givit många olika slags positiva effekter, konkret i arbetsformer 
osv, arbetsklimat- och samarbetsmässigt samt kunskapsmässigt. Det har gynnat både det direkta 
konkreta klientarbetet och verksamheten som helhet. Tydlighet, struktur samt samordning av våra 
tankar och handlingar (identitet och vikänsla) internt är några exempel på viktiga bieffekter av 
projektarbetet. 

8.e. Kan ni se några effekter av genomförda insatser på målgrupper eller individer? Exempel: 
Slutmålet var att i konkreta situationer förhindra och förebygga våld i nära relationer och detta projekt primärt 
ses som ett indirekt bidrag til l det arbetet. Projektet gällde utvecklingen av verksamhet och då får kortsiktiga 
effekter för målgruppen betrakta som en sekundär effekt. På sikt är givetvis förhoppningen och övertygelsen att 
projektresultaten ska ge ännu effektivare arbete. Utan att ha gjort någon systematisk specifik utvärdering är vårt 
bestämda intryck att projektet starkt bidragit ti l l nytta även på individnivå, t i l l de som sökt hjälp och til l deras 
närmast anhöriga. Detta bygger på kontinuerliga uppföljningar, feedback och egna utvärderingar av varje 
enskilt fall, både utövare och partners/mammor. Barn har fått kontakt med Trappan i högre utsträckning osv. 
Detta hindrar oss inte från att konstatera att v i verkar inom ett komplext verksamhetsområde med 
många svåra utmaningar och problem. Verksamhetsområdet är ungt i Sverige och det finns mycket 
kvar att lära och utveckla. Projektet har givit oss en mer stabil och bra grund för att fortsätta vått 
bidrag i det arbetet. 

8.f. Har projektet genomförts av en särskild projektorganisation? Sätt ett kryss här nedan: 
X D Ja, projektet har huvudsakligen genomförts av en särskild projektorganisation 
• Nej, projektet har genomförts av verksamhetens ordinarie organisation 
• Vet inte 

8.g. Har projektet implementerats i ordinarie verksamhet? Sätt ett kryss här nedan: 
x D Ja, projektet har helt eller delvis implementerats i ordinarie verksamhet 
• Nej, projektet har inte implementerats i ordinarie verksamhet, projektet avslutas 
• Nej, projektet har inte implementerats i ordinarie verksamhet, arbetet fortsätter i projektform 
• Vet inte 

8.h. Vilka övriga slutsatser avseende framtida genomförande har ni dragit? Beskriv: 
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9. Ekonomisk redovisning 

9.a. Intäkter 
Fyll i det beviljade beloppet utvecklingsmedel år 2011. Ange gärna också egna medel och övriga 
medel som har finansierat projektet. Ange siffran 0 endast om medlen ej har ingått i projektet. 

Fyll endast i rena siffror, t.ex. 10000 (inga andra tecken). 

Intäkter 2011 Belopp 

Utvecklingsmedel år 2011 (samma belopp som i punkt 2) 500000 kronor 

Disponibla utvecklingsmedel från tidigare år kronor 

Medel från sökande kommun och ev. medsökande kommuner kronor 

Andra medel kronor 

Summa planerad finansiering 
500000 

kronor 

9.b. Kostnader 
Ange summa budget och summa utfall för kostnaderna i det beviljade projektet. Ange också gärna hur 
utfallet har fördelats på de ansvariga för genomförandet. 

Fyll endast i rena siffror, t.ex." 0000 (inga andra tecken) 

Kostnader 2011 
Summa 
budget 

Kommunal 
verksamhet 

Ideell 
verksamhet 

Annan 
verksamhet Summa utfall 

Personal inklusive sociala 
avgifter 

375 000 
kronor kronor 

316715 
kronor kronor 346 715 kronor 

Lokalhyra 30 000 kronor kronor 30 000 kronor kronor 30 000 kronor 

Inventarier 5000 kronor kronor 0 kronor kronor 0 kronor 

Administration (t.ex. telefon, 
datorer, kontorsutrustning, 
tjänsteresor, etc) 55 000 kronor kronor 

121 024 
kronor kronor 121 024 kronor 

Utvärdering 30 000 kronor kronor 
30 000 

kronor kronor 0 kronor 

Övriga kostnader för insatser 
(t.ex. fysiska investeringar, 
arvoden, utbildningsmaterial, 
drift, etc.) 10000 kronor kronor 3 588 kronor kronor 3 588 kronor 

Summa kostnader 500000 kronor kronor 
501 327 
kronor kronor 501327 kronor 

10. Kommunens övriga resurser inom området våld i nära relation 
Ange här nedan en uppskattning av kommunens övriga resurser till området våld mot kvinnor. Räkna 
inte med beviljat belopp i punkt 2 eller kommunens kostnader för bistånd till individer. Fyll endast i 
rena siffror, t.ex. 10000 (inga andra tecken) 

2011 (budget) 2011 (utfall) 

Verksamhetsstöd, föreningsbidrag eller liknande bidrag 
till ideella föreningar inom området 1800000 kronor 1800000 kronor 

Kommunens övriga resurser inom området 7600000 kronor 7600000 kronor 
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11. Övrig information till länsstyrelsen 

12. Bilagor 

Bifoga eventuell dokumentation som ni har tagit fram, t.ex. handlingsplaner, 
kartläggningar, metodbeskrivningar etc. Ange benämning på ev. bilagor här nedan 
(till exempel "Modell för gruppsamtal med våldsutsatta kvinnor"; "Utvärdering av 
socialtjänstens och ideella föreningars bemötande av våldsutsatta kvinnor i akut 
kris"): Antal 

13. Underskrift 
Ansvarig chef undertecknar på pappersutskrift som skickas till länsstyrelsen. 
Rapporten skickas även som ett bifogat Word-dokument med e-post till länsstyrelsen. 

Ort och datum Underskrift 
Uppsala 2013-01-17 

Namnförtydligande 
Stig Rådahl 

Fylls i av länsstyrelsen 

I Länsstyrelsen i 

Länsstyrelsens handläggare 

(namn) 

Telefon till länsstyrelsens handläggare 

E-post till länsstyrelsens handläggare 

Länsstyrelsens diarienummer för projektet 

Länsstyrelsens huvudsakliga bedömning av rapporten 
Har projektet genomfört särskilt intressanta insatser eller uppnått särskilt intressanta resultat som 
även kan vara av intresse för andra kommuner i landet? Sätt ett kryss här nedan: 
• Ja 
• Nej 
• Vet inte 
Om ja, ange kort vilka: 

Observera att skicka ifylld rapport i Word-format, med ev. bilagor, per e-post till Socialstyrelsen 
senast den 28 februari 2013. Alla inkomna rapporter skickas som bilagor i e-posten tillsammans 
med länsstyrelsens förteckning i Excel-format över alla beviljade projekt i länet. Bilagor som inte finns 
elektroniskt kan skickas per post. 
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