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Ansökan om föreningsbidrag från MVU, Mottagningen mot våld i 
nära relationer i Uppsala  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer verksamhetsbidrag med 250 tkr, år 
2017 samt,  
 
att  bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid.  
 
Ärendet 
MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer har till nämnden inkommit med en ansökan 
om kompletterande verksamhetbidrag för år 2017. Föreningen ansöker om 250 tkr för att året 
ut kunna bedriva sin öppna mottagning för våldsutövare.  
 
MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer har varit verksam sedan 1996, då i form av en 
arbetsgrupp för en mottagning för män i Uppsala. Syftet med arbetsgruppen var att etablera en 
plattform för män som hade problem och då särskilt i relation till kvinnor. År 2001 bildades 
Mansmottagningen mot våld i Uppsala, MVU, en ideell förening som kom att utgöra den 
organisatoriska grunden för verksamheten. Det dåvarande arbetet bestod av gruppbehandling, 
bedömning och behandling av enskilda ärenden, ett utökat samarbete med socialsekreterare, 
kriminalvården/frivården, familjerådgivningen, polisen med flera. Sedan år 2002 bedrivs en 
regelrätt mottagning i föreningens egna lokaler. År 2012 fattade föreningen beslut om att 
ändra namn till MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala. Detta gjordes 
utifrån bakgrunden att alla oavsett kön ska kunna söka råd, stöd och behandling på 
mottagningen.  
 
MVU arbetar utifrån en välbeprövad modell med att behandla våldsutövare. Tanken är att i ett 
tidigt skede bryta våldsrelationer genom att exempelvis tillgodose behovet av samtal, dels på 
frivillig basis, och dels genom direkta insatser via avtal med socialtjänsten. Primärt riktar sig 
MVU till personer som utövar våld eller har ett aggressivt beteende i sina nära relationer. I det 
arbetet ingår också att beakta konsekvenserna för de som utsätts för våldet. Det innebär att 



MVU:s insatser också inkluderar hjälp och stöd till anhöriga. Barns behov och situation 
beaktas särskilt.  
 
Under flera år har MVU eftersträvat att samverka med andra samhällsinstanser i syfte att 
skapa en samsyn snarare än att betrakta de behandlingsinsatser som MVU erbjuder som 
isolerade företeelser. Grundtanken är att en ökad samsyn och ett ökat samarbete ska leda till 
en ökad trygghet för den person och/eller familj som är hjälpsökande. Vidare erbjuder de 
kompetensutveckling till externa intressenter och organisationer som inom sitt arbetsfält 
arbetar mot våld i nära relationer.  
 
Bedömningen är att MVU bedriver ett professionellt och välbeprövat arbete avseende 
våldsutövare och deras anhöriga. Vidare har de utvecklat en modell som ser till helheten 
snarare än till delarna där samarbete med andra samhällsinstanser leder till en ökad trygghet 
och kontinuitet för de i behov av stöd och hjälp. MVU är genom sin långa erfarenhet av att 
arbeta med våldsutövare att betrakta som en resurs för kommunen. Genom sitt arbets- och 
förhållningssätt når de en målgrupp som offentliga verksamheter har svårt att nå. Med den 
erfarenhet föreningen besitter underlättas kontakten och mötet med våldsutövare där också 
möjligheten till att frivilligt söka sig till mottagningen skapar förtroende och trygghet.  
 
Utifrån förd dialog med MVU föreslår förvaltningen att föreningen tilldelas ett 
verksamhetsbidrag med 250 tkr. Syftet är ge MVU ett stöd att särskilt utveckla sin öppna 
mottagning. Detta för att våldsutövare tidigt ska ges möjligheten till behandling utan inslag av 
tvång, det vill säga att personerna söker sig själva till mottagningen utan biståndsbeslut.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget finansieras ur nämndens riktade medel för kvinnofrid.  
 
 
Socialförvaltningen  
 
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
 



Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, MVU. 

Ansökan om extra anslag för att klara öppen verksamhet under 2017 

Vi har under flera år strävat efter att alltmer kunna erbjuda en enkel hindersfri kontakt med 

och entré till behandling, råd och stöd för personer som är involverade i en situation där 

det förekommer våld och hot i nära relationer. Det gäller främst våldsutövare, men även 

utsatta (barn och partners/medföräldrar) och yrkesverksamma. 

Vi har även under flera år sökt oss mot mer samverkan med andra instanser i samhället, för 

att behandlingen hos oss inte skall vara en isolerad företeelse utan ingå som ett 

(nödvändigt) moment i utvecklingen av trygghet för en (barn)familj. 

För 2015 och 2016 har vi, av Uppsala kommun, erhållit tillfälliga extra stöd för den Öppna 

delen av mottagningen. Det har vi nyttjat till tre olika delar. 

1. Sökande utövare har kunnat erbjudas ett eller några kostnadsfria inledande, 

utredande informationssamtal med ömsesidig information innan beslut om det är 

lämpligt med en insats vid just MVU. 

2. Obligatoriskt erbjuden partnerkontakt ingår i behandlingen. Eftersom många klienter 

inte har en tidigare kontakt med soc. tjänsten, bor samman, mestadels med 

gemensamma barn, ser vi det som väsentligt, inte minst ur risk- och 

säkerhetsperspektiv att ha denna kontakt. Många gånger behöver vi dock förstärka 

denna insats utöver det som ingår i behandlingsavtalet, för att ge erforderligt stöd till 

partnern i en utsatt situation. 

3. Vi får om inte dagligen så åtminstone flera gånger varje vecka telefonförfrågningar 

om vart man kan vända sig i samhället för att få stöd, både som utförare och som 

utsatt. Även personer som i sin yrkesutövning behöver råd ringer ofta eller vill ha 

information vid besök här. mer komplicerade frågor behöver vi anlita våra terapeuter 

för att samtala med den uppringande. 

Det är dessa tre områden som vi ser som väsentliga att kunna fortsätta, bibehålla och 

utveckla detta under hela 2017, i avvaktan på ett beslut om bidrag för 2018—2020. 

Ett tillskott på 250 000 skulle säkerställa dessa insatser under hela 2017. 

 

 

 

Torbjörn Trolte 

 

Verksamhetsansvarig vid MVU 
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