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SoSSSsen Länsstyrelserna 

Aterrapportering 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 aterrapportering 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 enfer (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 | j (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: Uppsala Stadsmissions insatser för våldsutsatta kvinnor - från isolering t i l l gemenskap 

Diarienummer hos länsstyrelsen: 704-2058-11 

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

I 1000 000 kronor I 

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

3.a. Projektets startdatum: 2011-12-27 (åååå-mm-dd) Slutdatum: 2012-12-31 (åååå-mm-dd) 

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

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

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

3.c. Rapporten avser perioden fram till: 2012-12-31 (åååå-mm-dd) 

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) -01872723 (telefon) 

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

Uppsala kommun, HVK (postadress) 75375 (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) 
(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: 
Följande mål har uppfyllts enligt vår bedömning: 
- 25-30 våldsutsatta kvinnor har erbjudits samtal med kurator och stöd i kontakter med myndigheter. 
- Må bra-dagar har genomförts en gång/vecka med totalt 30 deltagare. 
- Stöd till kvinnor med missbruksproblematik sker på Valvet, Soppmässan och i samarbete med 
Mikaelsgården totalt mellan 30-40 kvinnor. 
- Arbete med kvalitetssäkring enligt Socialstyrelsens riktlinjer pågår och har börjat tillämpas i delar 
av verksamheten. 
- Samarbete med hälsoinriktning har påbörjats. 
- Medarbetarna deltar aktivt i nätverk med organisationer och myndigheter. 
- Information om Kvinnobyrån - det nya namnet på Uppsala Stadsmissions insatser för våldsutsatta 
kvinnor - finns på vår webbplats och i foldrar på lämpliga offentliga platser samt hos berörda 
myndigheter och organisationer. 

5.b. Beskriv hur målen har uppfyllts: 

- Kuratorssamtal: 
35 kvinnor har haft ett eller flera samtal med kurator. Av dessa var 25 nybesök. Ytterligare fyra nya 
kvinnor hade inbokade besök men uteblev eller avbokade. 6 av dessa 25 nybesök har kommit via 
annan verksamhet inom Uppsala Stadsmission, resterande har kommit via andra kanaler. Kurator har 
varit tillgänglig på telefon och e-post, rådgivning och stöd har även genomförts på detta sätt med 
kvinnor som inte kunnat eller velat komma till mottagningen. 

- Må bra-dagen: 
34 Må bra-dag har genomförts. 22 kvinnor har deltagit, varav elva nya. Ytterligare sex nya kvinnor 
var anmälda men uteblev. Deltagarantalet har begränsats till åtta kvinnor/gång för att bibehålla 
dagens karaktär av vila och återhämtning. Bussen har varit fullbokad så gott som varje vecka utom 
under november och december. Vid några tillfällen har vi haft väntelista då fler velat åka med. Fem 
av kvinnorna har annat modersmål än svenska. Tre av kvinnorna har deltagit nästan varje gång. 
Under året har vi aktivt stöttat de kvinnor som varit med länge att gå vidare till sammanhang utanför 
kvinnobyrån, vilket flera av kvinnorna gjort. 

- Kvinnor med missbruksproblem: 
En ny arbetsmodell har utarbetats för att skapa en trygg och lugn miljö för kvinnorna som kommer till 
Valvet. Vid besöken på Valvet ska kvinnorna vara nyktra och drogfria, målet är att de ska fortsätta 
vara det och få ökad självkänsla genom kontakt med Valvet. Vid första kontakt med Valvet erbjuds 
kvinnan ett individuellt samtal med information om Valvets verksamhet, vidare får kvinnan möjlighet 
att berätta vad hon behöver och vilket stöd hon söker. 
Utöver stöd på olika sätt erbjuder även Valvet kvinnorna tillgång till dator, skrivare och telefon. 
Vidare finns dusch och rena kläder att tillgå. Måltidsgemenskap erbjuds vid dukat bort vid lunchtid. 
Valvet har ändrat sina öppettider till tisdagar och fredagar klockan 11-16 utifrån kvinnornas 
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önskemål. De ville hellre ha längre öppettider två dagar/vecka än kortare öppettider tre dagar/vecka. 
Vidare fanns önskemål om individuell kontakt och stöd vid besök hos tex myndighet. Utifrån det 
individualiserade stödet har det framkommit och blivit tydligt att när kvinnorna inte är aktiva i sitt 
missbruk/beroende framkommer andra svårigheter. Flertalet av besökarna på Valvet her en 
neuropsykiatrisk diagnos eller annan svårighet som komplicerar deras livssituation. 
Personalen har haft fördjupad kontakt med ungefär 20 kvinnor. I genomsnitt 3-4 kvinnor kommer per 
gång. Personalen har även telefonkontakt med kvinnor både under och efter öppettiderna. Under 
hösten har flera av kvinnorna gått vidare i positiv riktning, t ex påbörjat arbetsträning, terapi, någon 
har erhållit eget boende och annan klarar drogfrihet från ett långvarigt narkotikaberoende. Flertalet av 
besökarna på Valvet har idag någon form av volontäruppgift inom Uppsala Stadsmission. 

Personal från Valvet finns alltid med på Soppmässan för att fånga upp tänkbara kvinnor som kan vara 
aktuella för Valvet, vidare har Valvet kontinuerlig kontakt med Mikaelsgården gäUande kvinnor som 
eventuellt kan tänkas vara intresserad av Valvets verksamhet. Personalen har informerat om 
Kvinnobyrån och framför allt Valvet på olika platser vid flertal tillfällen, bla UFOLD, Idun, 
Akutmottagningen UAS, Siri, Sagahemmet, NA, MOA och Frälsningsarméns Brobygget, 
kommunens öppna träffpunkters personal och DD teamet. Vidare deltar personalen från 
Kvinnobyrån regelbundet vid professionella nätverksträffar, exempel på dessa är Trappans 
referensgrupp, KTM-nätverket (Kvinnofrid I Missbruksfrågor) samt Uppsala kommuns 
Kvinnofridssamordnare då det gäller samverkan mellan kommunen och frivilligorganisationerna som 
arbetar med kvinnofridsfrågor. 

- Kvalitetssäkring enligt Socialstyrelsens riktlinjer 
Dokumentation om strukturer i arbetet har gjorts, men inte på individuell nivå. Ingen typ av 
journalföring per individ eftersom kvinnorna också kommer helt frivilhgt. Ett system så att kvinnorna 
kan anonymt eller med namn framföra klagomål och önskemål om verksamheten samt information 
om hur sådan kan hanteras har tagits fram. 

- Samarbete kring hälsoinriktning: 
Har skett genom skrivargrupp/enstaka arrangemang: 
Under vårterminen har en skrivgrupp för kvinnor pågått varannan vecka samt sångträffar under 
ledning av en volontär. Det har dock vaiit svåit att få tillräckligt många som kan, vill och orkar delta 
regelbundet i grupp. Därför har dessa legat nere under höstterminen. Kvinnorna som fanns i 
Kvinnobyråns skrivgrupp är nu med i Grändens skrivgrupp (annan verksamhet inom Uppsala 
Stadsmission). Enstaka arcangemang tycks fungera bättre än kontinuerligt deltagande i grupper. 
Exempel på detta är föredrag med Annika Östberg i Lötenkyrkan, biobesök och Vårruset, vid dessa 
tillfällen deltog 4-6 kvinnor. I augusti anordnade Kvinnobyrån ett tredagars läger med övernattning 
ute i Roslagen för vila, bad och gemenskap. Nio kvinnor anmälde sig, varav tre hoppade av. 

- Aktiv närvaro och medverkan i nätverk. 
En fömtsättning för hitta samverkanspartnera och att flödet mellan olika myndigheters och 
organisationers insatser är nätverkande. Därför har medarbetare varit aktiva i dessa sammanhnag som 
KTM-nätverket och Trappans referensgrupp och deltagit i information om kommunens nya satsning 
Nexus. 

5.c. Vilket eller vilka mål har inte uppfyllts? Ange här nedan: 
Samarbete med Uppsala Kvinnojour avseende samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor har inte kunnat 
påbörjas. 
Kvalitetssäkringsarbetet behöver mer tid, rutiner och utbildning för att vara på rätt nivå. 
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5 d. Om något eller några mål inte har uppfyllts, vilka är orsakerna? 
Kvinnobyrån och Valvet flyttade t i l l nya lokaler efter årsskiftet 2011, detta medförde flera positiva 
samordningsvinster men tog också t id. Vidare gick Kvinnobyråns föreståndare på sex månaders 
tjänstledighet från första oktober 2011 vilket också bidrog t i l l att samarbetet med Uppsala Kvinnojour 
inte startades och att kvalitetsarbetet inte landade ful l t ut. 

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 
K! Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.b. 
[X] Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.b. 

Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss): 
• 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 
M Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
M Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 
• Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år 

• Annan särskild grupp, ange vilken: 

Har en särskilt namngiven metod använts i stödet och behandlingen? 

D Ja - ange vilken: 

IEl Nej 
• Vet inte 
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. "10 kvinnor har fått stödsamtal"): 

v.g se punkt 5b 

Beskriv insatsen: v.g se punkt 5b 

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

6.b. Stöd och behandling för barn som bevittnat våld 
D Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.c. 
D 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) 
• En SÄRSKILD grupp av barn som har bevittnat våld 
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Ange vilken särskild grupp (t.ex. barn i en viss ålder): 

Har en särskilt namngiven metod använts i stödet och behandlingen? 

D Ja - ange vilken: 
• Nej 
• Vet inte 

Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. "10 barn har fått trappansamtal"): 

Beskriv insatsen: 

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

• Annan part, ange vem: 

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

Ange insatsens målgrupp eller målgrupper (sätt ett eller flera kryss): 
• Män som utövar våld (generell grupp) 
• En SÄRSKILD grupp av män som utövar våld 

Ange vilken särskild grupp (t.ex. pappor): 

Har en särskilt namngiven metod använts i stödet och behandlingen? 

D Ja - ange vilken: 
• Nej 
• Vet inte 
6.c. forts: 
Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. "10 män har fått behandling enligt metoden X"): 

Beskriv insatsen: 

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

6.d. Nya boendeplatser för våldsutsatta kvinnor och deras barn (avser både nytt boende och 
nya platser i befintligt boende) 
• 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 SÄRSKIL T anpassade för någon av grupperna nedan: 
• Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
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• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• Våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 
• Våldsutsatta äldre kvinnor över 65 år 
• Annan särskild grupp, ange vilken: 

Socialstyrelsen 

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 
D Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.f. 
O 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: 

6.f. Etablering av ny ideell förening inom området våld i nära relationer 
D 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 
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• 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 2011 
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) 
• Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.h. 

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): 
• Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp) 
• Barn som har bevittnat våld 
• Män som utövar våld 

Ange om utbildningen SÄRSKIL T 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 (t.ex. "X antal socialtjänstpersonal har deltagit i 
utbildning om behov hos våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem"; "10 tjänstemän inom polis har 
utbildats i bemötande av personer utsatta för våld i nära relationer"): 

Ange utbildningens innehåll och längd (t.ex. "2 dagars workshop om metoden X"; "processutbildning 
som gällde X med hemläxa"; "1 termins kvällskurs med högskolepoäng som handlade om "): 

Har kommunen en långsiktig plan för kompetensutveckling inom området för kommunens personal? 
• Ja 
• Nej 
• Vet inte 
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Ansvarig för genomförande (sätt ett eller flera kryss); 
• Kommun 
• 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. 

G 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 SÄRSKILT 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 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"): 

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) 
D 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 S/ÄfiS/C/L7~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 
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• Annan målgrupp, ange vilken: 

Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. "Reviderad handlingsplan som också innefattar 
rutiner för arbetet med kvinnor med funktionsnedsättning och äldre kvinnor har fastställts"): 

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. 

D Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.I. 

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: 

6.1. Förebyggande insatser och information 
• Insatsen har beviljats utvecklingsmedel år 2011. Om inte; ->Gå till 6.m. 
• Insatsen har genomförts med utvecklingsmedel år 2011. Om inte: ->Gå till 6.m. 

Ange vilken grupp insatsen syftar till att förbättra situationen för (sätt ett eller flera kryss): 
• Våldsutsatta kvinnor inkl. flickor under 18 år (generell grupp) 
• Bam 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: 
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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. 
D 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 
• Annan målgrupp, ange vilken: 

Ange uppnått resultat vid tidpunkten i punkt 3.c (t.ex. "Basutbildning om våldsutsatta äldre kvinnor 
har tagits fram av X högskola i samverkan med äldreenheten och föreningen X"): 

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 2011: 2012 
Erfarenheter från Må bra-dagen: 
V i är nu inne på vårt sjunde år med Må bra-dagen. Under åren har där utvecklats en konkret arbetsmodell och 
fått bekräftelse på att den fungerer t i l l att ge kvinnorna kraft till att komma vidare i livet, konceptet "Från 
isolering ti l l gemenskap" fungerar. Personalens erfarenheter genom mötet med kvinnorna på Må Bra-Dagen 
har identifierat tre steg som beskriver kvinnornas process: 
1. Behov av omsorg, vila och återhämtning. 

2. Behöva av coaching och aktivering. 
3. Utsluss - t i l l andra verksamheter/sammanhang (arbetsträning, praktik, volontärarbete etc). 
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Konceptet känns tryggt, verkningsfullt och uppskattat. Samtidigt har detta arbete inget insikt i att mer betoning 
bör läggas vid att Må Bra-dagen handlar om att komma vidare i livet, en aspekt som kommer att utvecklas 
vidare framöver. 

Erfarenheter från Valvet: 
Kvinnorna som besöker Valvet har oftast psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. Några av kvinnorna har 
vuxit upp i missbruksfamiljer och kämpar med ett medberoende snarare än ett eget missbruk. Missbruksmiljön 
innebär hot och våld, kränkningar och otrygghet. Detta arbetet är långsiktigt då det tar lång tid att bygga upp 
självkänsla, trygghet och egenmakt, men här finns även stora positiva förändringar hos flertalet av Valvets 
besökare som personalen varit delaktig i under årens lopp. För att kvinnorna ska kunna utvecklas och känna 
tiygghet krävs att personalen har en gemensam och fungerande arbetsmodell, är trygga med varandra och i sina 
yrkesroller. För detta krävs (fortsatt och utökad) kontinuerlig handledning och utbildning. 

Information gällande Kuratormottagningen: 
Ordinarie kurator gick första oktober på 6 månaders tjänstledighet. En vikarie antälldes på 60% främst t i l l att 

erbjuda samtalsstöd under ordinarie kurators frånvaro. Detta har natruligtvis påverkat antalet besök på 
kuratormottagningen under inledande månad då vikariernade kurator varit tvungen att bygga nya 
klientkontakter. Under ca en månader var besöksfrekvensen lägre men därefter har den successivt ökat t i l l 
samma nivå som tidigare. 

(t.ex. erfarenheter, reflektioner, hinder, framgångsfaktorer) 
Ange eventuella bilagor i punkt 14. 

7. Uppgifter om samverkan inom offentlig sektor 

7. Inom ramen för projektet har samverkan skett mellan följande aktörer 

£3 Socialtjänst 
£3 Annan kommunal aktör - Om ja, vilken/vilka? bostadsföretag 

IEl Polis 
IEl Hälso- och sjukvård 
Q Ideell förening 
Kl Annan aktör - Om ja, vilken/vilka? Domstolar 

Ev. kommentar: Ideell förening är ingen offentl ig aktör 

8. Uppföljning av projektet 

8.a. Hur har projektet dokumenterats? 
• Insamling och registrering av data 
M Dokumentation av de arbetssätt och metoder som har använts 
Annat, ange vad: 

8.b. Har projektet utvärderats? 
• Ja, intern utvärdering 
• Ja, extern utvärdering 

• Nej, men utvärdering är planerad, ange tidpunkt: 

M Nej 

Om ja, beskriv kortfattat resultatet av utvärderingen: 

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

8.d. Har projektet lett till andra resultat än vad som förväntades i ansökan? 
Om så, beskriv de viktigaste avvikelserna: 

8.e. Kan ni se några effekter av genomförda insatser på målgrupper eller individer? Exempel: 
"Våldsutsatta kvinnor har fått en förbättrad hälsa och social situation". 

Om så, beskriv: Enskilda kvinnor har kommit vidare i sitt engagemang, några arbetstränar,studerar 
eller arbetar, andra har behövst foitsatt stöd i kontakter med myndigheter och sjukvård. Flera berättar 
själva att de har fått hjälp att ta tag i sitt destruktiva l i v vilket ibland har gjort att de ti l l fäl l igt mått 
sämre. Andra behöver oerhört mycker mer och långsiktigt stöd för att komma vidare. V i har arbetat 
in kvinnor t i l l socialtjänst och polis. Utan vårt samtalsstöd och fysiska stöd att gå med hade flera 
kvinnor inte tagit sig vidare för att få hjälp. 

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

8.g. Har projektet implementerats i ordinarie verksamhet? Sätt ett kryss här nedan: 
• Ja, projektet har helt eller delvis implementerats i ordinarie verksamhet 
IEl 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: Verksamheten 
behövs som en särskild verksamhet, går inte att integrera. Eftersom kommunen inte har beviljat medel har verksamheten 
lagts ner vid årsskiftet 2012/2013. För några enstaka kvinnor har vi i en övergångsperiod försökt att vara ett stöd i kontakter 
med myndigheter. Erfaren personal har avslutat sina uppdrag. Ett samhällsuppdrag som behöver kommunalt ekonomiskt 
stöd som bas därtill kan ansökningar om fondmedel och gåvomedel komplettera verksamheten. 
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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) 
1000000 
kronor 

Disponibla utvecklingsmedel från tidigare år kronor 

Medel från sökande kommun och ev. medsökande kommuner kronor 

Andra medel 21376 kronor 

Summa planerad finansiering 
1 021376 
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. 10000 (inga andra tecken)  

Kostnader 2011 
Summa 
budget 

Kommunal 
verksamhet 

Ideell 
verksamhet 

Annan 
verksamhet Summa utfall 

Personal inklusive sociala 
avgifter 

939000 
kronor kronor 

918708 
kronor kronor 918708 kronor 

Lokalhyra 54900 kronor kronor 52323 kronor kronor 52323 kronor 

Inventarier kronor kronor kronor kronor kronor 

Administration (t.ex. telefon, 
datorer, kontorsutrustning, 
tjänsteresor, etc) 22000 kronor kronor 24264 kronor kronor 24264 kronor 

Utvärdering kronor kronor kronor kronor kronor 

Övriga kostnader för insatser 
(t.ex. fysiska investeringar, 
arvoden, utbildningsmaterial, 
drift, etc.) 44100 kronor kronor 35385 kronor kronor 35385 kronor 

Summa kostnader 1060000 kronor kronor 
1030680 

kronor kronor 
1030680 
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 

Namnförtydligande 
Inga-Lill Björklund 

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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