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Socialnämnden 

 
 
Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete 
för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare 
 
Förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  ansöka om utvecklingsmedel för 2015 i syfte att kvalitetsutveckla arbetet med 
våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare. 
 
 
Bakgrund 
Socialstyrelsen har sedan 2012 haft uppdraget att fördela utvecklingsmedel för att 
kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för 
våld och våldsutövare. 
 
Tidigare ansökningar 
Uppsala kommun tilldelades utvecklingsmedel 2013 från Socialstyrelsen för att kartlägga 
våldsutsatthet och ta fram rutiner för kommunens myndighetsutövande verksamheter. En 
kartläggning genomfördes och rutiner för upptäckt, utredning och bedömning för såväl 
våldsutsatta som våldsutövare arbetades fram. 
 
År 2014 kunde kommunerna söka utvecklingsmedel inom nedanstående utvecklingsområden.  
 

1. Förutsättningar för en fungerande verksamhet. 
2. Socialtjänstens arbete med upptäckt, utredning och uppföljning. 
3. Socialtjänstens arbete med insatser för skydd, stöd och behandling. 

 
Ansökningar kunde även göras för ”andra åtgärder” som låg inom ramen för ovanstående 
prioriteringar. 
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Inom målgrupperna som ansökan avsåg fanns särskilt utsatta grupper: 
 

• våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
• våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
• kvinnor eller barn som drabbas av hedersrelaterat våld 
• våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år 
• våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 

 
År 2014 ansökte Uppsala kommun om utvecklingsmedel för sex projekt: 
 
Projekt 1 
Kartläggning och undersökning av hur kommunen systematiskt arbetar med våldsfrågor samt 
med förebyggande arbete. 
 
Projekt 2 
Kartläggning av behov av ny kundskap för att arbeta systematiskt med våldsutsatta personer 
och förbättra förutsättningarna för personal inom socialpsykiatrin, äldreomsorgen samt för 
personal som arbetar med funktionsnedsatta att nå målgruppen. 
 
Projekt 3 
Ett webbaseret utbildningsmaterial angående våld i nära relationer som vänder sig till 
vårdpersonal. 
 
Projekt 4 
Utbildning av handläggare inom kommunens socialtjänst i socialstyrelsens 
bedömningsverktyg FREDA. 
 
Projekt 5 
Start av ett boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk. 
 
Projekt 6 
Start av en verksamhet som vänder sig direkt till våldsutövare. 
 
Socialstyrelsen bedömde att Uppsala kommun i sin ansökan visade att den verksamhet som 
beskrevs till stor del överensstämde med bidragets prioriteringar och tilldelade kommunen  
1 miljon kronor. Då inte hela den ansökta summan beviljades fick kommunen prioritera hur 
medlen skulle användas inom ramen för ansökan. Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) 
valde att använda medlen till att arbeta fram och implementera ett webbaserat 
utbildningsmaterial angående våld i nära relationer för personal inom socialpsykiatrin och 
äldreomsorgen samt för personal som arbetar med funktionsnedsatta.  
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Ärendet  
År 2015 kan kommunerna söka utvecklingsmedel inom nedanstående utvecklingsområden.  
 

1. Arbete för att uppnå prestationskraven. 
2. Socialnämndens arbete med att planera sin verksamhet. 
3. Socialtjänstens arbete med utredningar. 
4. Socialtjänstens arbete med insatser. 

 
Ansökningar kan även göras för andra åtgärder som överensstämmer med syfte och målgrupp 
för utvecklingsmedlen. 
 
Inom målgrupperna som ansökan avser finns särskilt utsatta grupper: 
 

• våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
• våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
• kvinnor eller barn som drabbas av hedersrelaterat våld 
• våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
• våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år 
• våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer 

 
Socialförvaltningen föreslår att Uppsala kommun för 2015 ansöker om medel till fyra projekt. 
Projekten vänder sig till barn och ungdomar som drabbas av hedersrelaterat våld, våldsutsatta 
kvinnor med missbruksproblem, våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer samt ett projekt 
som är allmänt förebyggande. 
 
Projekt 1 
Kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar har specifika behov som gör att de inte kan 
skyddas inom ramen för kommunens skyddade boende Siri. Det finns därmed ett behov av att 
utveckla ett boende även för våldsutsatta kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar. 
Utvecklingsmedel söks för ett utvecklingsarbete rörande uppstarten av ett skyddat boende för 
kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar. 
 
Projekt 2 
Kommunens resurscentrum, Nexus och det skyddade boendet Siri, är ännu inte hbtq-
certifierat. Utvecklingsmedel söks för att genomföra en hbtq-certifiering av verksamheterna. 
En hbtq-certifiering innebär ett strategiskt förändringsarbete för att erbjuda en god arbetsmiljö 
för alla anställda och ett respektfullt bemötande av klienterna utifrån ett hbtq-perspektiv. 
 
Projekt 3 
Utvecklingsmedel söks för att kunna arbeta med filmen 10 minuter i frihet i kommunens 
skolor. Filmen är producerad av TRIS – tjejers rätt i samhället, med syftet att belysa hur 
ungdomars situation som utsätts för vardagsheder ser ut. Filmen vänder sig både till 
yrkesverksamma och till ungdomar. Till filmen finns ett arbetsmaterial som innehåller 
övningar och diskussionsfrågor att använda för personal inom till exempel skolor.  
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Projekt 4 
Utvecklingsmedel söks även för att kunna arbeta med metodmaterialet Machofabriken i 
kommunens skolor. Metodmaterialet vänder sig till ungdomar och är ett förebyggande arbete 
mot våld med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. 
Machofabriken är en verksamhet som ägs och drivs gemensamt av Sveriges Kvinno- och 
Tjejjourers Riksförbund (SKR), Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 
(Roks) och Män för jämställdhet. 
 
Socialförvaltningen föreslår att nämnden ansöker om utvecklingsmedel för 2015 enligt 
förslag.  
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Jan Holmlund 
Direktör 
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Socialstyrelsen 
 
 

  
Bilaga 1 
 
 
Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete 
för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare 
 
 
Statistik avseende perioden 2014-01-01 – 2014-12-01 
 
 
Individ- och familjeomsorgen, barn och unga 0 -20 år 
Orsaker till anmälningar: 
Fysiska övergrepp mot barnet/den unge: 209 anmälningar 
Psykiska övergrepp mot barnet/den unge: 29 anmälningar 
Hedersrelaterat våld och förtryck: 9 anmälningar 
Sexuella övergrepp mot barnet/den unge: 64 anmälningar 
Våld inom familjen eller närstående: 428 anmälningar 
 
Individ- och familjeomsorgen vuxna 
Antalet placeringar utifrån skyddsbehov: 
-14 kvinnor   
 
Resurscentrum Nexus 
Antal nya klienter/kvinnor: 
-170 
 
Antal nya klienter/män: 
-24 
 
Kvinnoboendet Siri                                          
Antal ärenden:  
-110 kvinnor 
 
Mottagningen Mot Våld i Uppsala 
Antal remisser från socialtjänsten: 
-20 stycken 
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Blankett kommuner/stadsdelsförvaltningar  

  
 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för 
att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete 
för våldsutsatta kvinnor, barn som 
bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare 
 
Så här använder du den elektroniska blanketten: 

 
 Spara blanketten i datorn (namnge filen med kommu-

nens/stadsdelsförvaltningens namn följt av ansökan utvecklingsme-
del våld 2015). 

 Fyll i de gråmarkerade fälten i blanketten (klicka dig fram med musen 
eller tabbtangenten). Undvik semikolon och retur (Enter) när du skriver 
in texten. Uppgifter om antal och belopp ska skrivas med siffror. 

 Spara den ifyllda blanketten. 
 Skicka den ifyllda blanketten med e-post som bifogad fil till:  

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Ange dnr 9.1-43533/2014 i mejlet 
 Skriv ut blanketten, låt behörig person signera den och skicka till:  

Socialstyrelsen, Dnr  9.1-43533/2014, 106 30 Stockholm. 
 

Ansökan (både den elektroniska och den postade ansökan) ska ha kommit in till 
Socialstyrelsen senast den 18 februari 2015. 
 
Man kan endast skicka in en ansökan per kommun/stadsdelsförvaltning. För när-
mare anvisningar och information om detta statsbidrag, villkor och prioriteringar, 
se Anvisningar - utvecklingsmedel 2015 för kommuner och stadsdelsförvaltningar 
 
Kontaktuppgifter  
Namn på sökande kommun/stadsdelsförvaltning: 
Uppsala kommun 

Org.nr:  
212000-3005 
 

Utdelningsadress: 
Stationsgatan 12 

 

Postnr: 
753 35 
 

Postort: 
Uppsala 
 

E-post till kommun/stadsdelsförvaltning: 
socialforvaltningen@uppsala.se 

 

Kommunen/stadsdelsförvaltningen ligger i län: 
Uppsala län 

Namn på kontaktperson: 
Kjerstin Tejre 

 

Befattning: 
Strateg 

E-postadress till kontaktperson: 
kjerstin.tejre@uppsala.se 

Telefon-nr till kontaktperson: 
018-7278614 

 
 

mailto:socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
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Sökt belopp 
Sökt belopp för 2015 från Socialstyrelsen: 
899 787 kronor 
 

 

 
Kontouppgifter 
 
Välj ett av två  
alternativ 
 

Plusgironummer:       
 
Bankgironummer: 643-1558 
 

Betalningsreferens för sökandes bokföring (max. 10 tecken): Bidrag SoS 
 

 
 
Sammanfattande beskrivning av ansökan, max 250 ord 

 
- övergripande syfte och mål med ansökan 
- beskrivning av målgrupper som arbetet avser 
- kort beskrivning av vilka aktiviteter som ska genomföras inom ramen 

för ansökan 
- förväntade resultat av arbetet  

 
Om ansökan är gemensam ansvarar den huvudsökande kommunen/sdf för att 
fylla i sammanfattningen. Tips! Fyll gärna i sammanfattningen sist.  

 
Sammanfattning av ansökan 
 
Det övergripande syftet och målet är förbättra socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, barn 
som bevittnat våld och våldsutövare. 
Kommunen ansöker om medel till sammanlagt fyra projekt. 
Projekten syftar till att stärka arbetet med utsatta grupper; hbtq-personer, ungdomar som utsätts för 
hedersrelaterat våld och kvinnor med psykiska funktionshinder. 
Utöver det riktar sig ett projekt mot allmänt förebyggande insatser och vänder sig till skolungdomar. 
De aktiviteter som planeras att genomföra är uppstart av ett skyddat boende, förebyggande arbete i 
skolor och hbtq-certifiering av kommunens resurscentrum Nexus och det skyddade boendet Siri. 
De förväntade resultaten är kunna starta upp ett skyddat boende för kvinnor med psykiska funktions-
hinder samt att nå skolungdomar med ett material som belyser vardagsheder och hur det kan förebyg-
gas och ett material som ger dem möjlighet att reflektera över föreställningar kring kön och sexualitet 
påverkar deras liv och relationer. Det förväntade resultatet av hbtq-certifieringen är att nå och för-
bättra bemötandet av målgruppen. 
      

 
 
OBS! Socialstyrelsen hämtar från och med 2015 uppgifter från Öppna jämförel-
ser 2014 – Stöd till brottsoffer för att få en uppfattning om nuläget i kommunens 
arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat/utsatts för våld samt 
våldsutövare.  
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1. Prestationskrav 2015 
 

Socialstyrelsens prestationskrav är formulerade utifrån SOSFS 2014:4 samt öv-
rig normering på området. Kraven ska synliggöra de viktiga grundförutsättningar 
som krävs för att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete. 
 
För att kunna beviljas medel för 2015 måste sökande kommun/sdf uppfylla 
samtliga prestationskrav som följer nedan. Om ansökan är gemensam ska alla 
kommuner/sdf som ingår i ansökan uppfylla kraven. Medsökande kommu-
ner/sdf använder bilaga 1 för att fylla i huruvida de uppfyller kraven.  
 
Kommuner/sdf som inte uppfyller prestationskraven kan ändå ansöka om 
utvecklingsmedel men då endast för arbete som syftar till att uppnå prestations-
kraven. Detta gör man under punkt 3.1 i blanketten.   
 
Vår bedömning om ni uppfyller prestationskraven baseras på den information 
som ni lämnar i denna ansökan.  

 
Alla uppgifter nedan är obligatoriska att besvara.  

 
Prestationskrav 1 - Kunskap om omfattningen av våld i nära relationer  
Socialnämnden bör fortlöpande kartlägga förekomsten i kommunen av våldsutsatta vuxna och barn 
som bevittnat/utsatts för våld (se mer i SOSFS 2014:4, 3 kap 7§).  
 
Har ni kartlagt antalet våldsutsatta kvinnor, barn som utsatts/bevittnat våld i nära relation och 
våldsutövare i kommunen under något av de tre senaste åren? 

 
 ja  nej – för 2012 

 ja  nej – för 2013 

 ja  nej – för 2014 

Om ja, fyll i de uppgifter ni har och för vilken period de avser (de senast uppdaterade siffrorna): 
Antalet våldsutsatta kvinnor:       för perioden:        
Antalet barn som har bevittnat våld:       för perioden:       
Antalet barn som själva har utsatts för våld:       för perioden:       
Antalet våldsutövare:       för perioden:       
Beskriv kort hur ni gjorde er kartläggning? 
Under 2012 genomfördes en kartläggning av omfattningen av antalet våldsutsatta kvinnor och barn 
som socialtjänsten var i kontakt med under en månad.  
Under 2013 genomfördes en enkätundersökning samt intervjuer med handläggare inom kommunens 
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samtliga myndighetsdelar.  
Under 2014 har statistik samlats in från berörda verksamheter 
Se bilaga1 
 
Har er kommun ett verksamhetssystem med möjlighet att ta fram uppgifter om antalet våldsut-
satta kvinnor, barn som utsatts/bevittnat våld och våldsutövare?   

 ja  nej - för våldsutsatta kvinnor 
 ja  nej - för barn som utsatts/bevittnat våld 
 ja  nej - för våldsutövare 

Om ja, fyll i de uppgifter ni har och för vilken period de avser (de senast uppdaterade siffrorna): 
Antalet våldsutsatta kvinnor:   för perioden: Bilaga 1  
Antalet barn som har bevittnat våld:       för perioden:       
Antalet barn som själva har utsatts för våld:       för perioden:       
Antalet våldsutövare:       för perioden:       
 
Prestationskrav 2 – Mål och ansvarsfördelning inom socialnämnden 
Socialnämnden ska ha fastställda mål för arbetet med våldsutsatta vuxna och barn som bevittnat/utsatts 
för våld samt kunna beskriva när och hur målen ska uppnås (se mer i SOSFS 2014:4, 3 kap).  
 
Har ni i er kommun fastställda mål för arbetet med:  

Våldsutsatta kvinnor   ja  nej 

Barn som bevittnat/utsatts för våld   ja  nej 

Våldsutövare   ja  nej 

 
Om ni har kryssat ja för någon/några av grupperna, på vilken nivå i er organisation har dessa mål beslu-
tats: Uppdragsnämnder och vilket år: 2013 
 
Finns det i er kommun dokument som beskriver hur och när dessa mål ska uppnås? 

 ja  
 nej 

Om ja, namnge det eller de dokument där man kan hitta denna beskrivning: 
Uppsala kommun kommer under 2015 att ta fram ett program för arbetet mot våld i nära  
relationer (kvinnofrid)  

 
Prestationskrav 3 – Process och rutiner för verksamhet som överlämnats  
Om socialnämnden har lämnat över genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) till 
någon annan, ska det finnas fastställt hur kontroll och uppföljning av sådan verksamhet ska gå till (se 
mer i SOSFS 2014:4, 3 kap).    
 
Har ni processer och rutiner för att följa upp socialtjänstinsatser på verksamhetsnivå som överlämnats 
till annan utförare, t.ex. insatsen skyddat boende på kvinnojour? 
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 ja    
 nej  

Om ja, beskriv kort hur processen och/eller rutinen ser ut: 
När utföraren är kommunens egen regi sker uppföljning av avtalet regelbundet enligt social-
nämndens uppföljningsplan. 
När utföraren är extern leverantör sker uppföljningen av avtalet på individnivå genom gemen-
samma möten mellan klient, leverantör och uppdragsgivare.  
Om nej, beskriv hur ni arbetar idag med överlämning av insats:  
      
 
 

 
 
 

Prestationskrav 4 - Påbörjat utvecklingsarbetet enligt tidigare beslut om utvecklingsme-
del (kravet gäller endast för de kommuner/sdf som beviljats utvecklingsmedel för 2013 och/eller 
2014). 
 
Har ni påbörjat det planerade utvecklingsarbetet enligt beslut om utvecklingsmedel 2013 
och/eller 2014?  

 ja    
 nej 

 
Om nej, varför har arbetet inte påbörjats: 
      
 
OBS! Kommunen/sdf redovisar sitt arbete för 2014 i en återrapporteringsenkät som ni skickar in till 
Socialstyrelsen. Denna begärs in i januari 2015 och inte förrän denna har skickats in kan nya medel för 
2015 beviljas. 

 
2. Gemensam verksamhet 

Denna del fyller ni i om ni avser ansöka om en gemensam verksamhet tillsam-
mans med en eller flera andra kommuner/sdf. Den som står som huvudsökande 
kommun/sdf kan ansöka om både gemensam verksamhet och enskild verksam-
het i samma ansökan. En medsökande kommun kan också skicka in en egen 
ansökan. Samtliga medsökande kommuner/sdf i en gemensam ansökan måste 
uppfylla prestationskraven. Använd bilaga 1 för medsökande kommuner/sdf 
(mer information finns i anvisningarna på sid 3).  

 
A. Vi ansöker gemensamt med en eller flera andra kommuner/sdf för hela den verksamhet som 
ansökan avser? 

 ja 
 nej 



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2014-12-16 Dnr 9.1 – 43533/2014 6(20) 

 

6 
 

Om ja, se fråga C.  
 
B. Vi ansöker gemensamt med en eller flera andra kommuner/sdf för delar av den verksamhet 
som ansökan avser? 

 ja 
 nej 

Om ja, specificera vilka delar som är gemensamma:  
      
 
C. Vilka ska ni samverka med (uppge kommunens/sdf namn samt kontaktperson): 
      
 
 
D. Beskriv kort syftet med samverkan: 
      
 

3. Ansökan om åtgärder 
 

Det finns fyra utvecklingsområden att söka medel för: 
 

1. Arbete för att uppnå prestationskraven. 
2. Socialnämndens arbete med att planera sin verksamhet.  
3. Socialtjänstens arbete med utredningar.  
4. Socialtjänstens arbete med insatser. 

 
Det finns också möjlighet att ansöka om ”andra åtgärder” men de måste fortfa-
rande ligga inom ramen för syftet med dessa utvecklingsmedel.  
 

3.1 Arbete för att uppnå prestationskraven 
 
Socialstyrelsens prestationskrav är formulerade utifrån SOSFS 2014:4 samt öv-
rig normering på området. Kraven ska synliggöra några av de viktiga grundför-
utsättningar som krävs för att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete.  
 
Åtgärd 3.1.1 Arbete med prestationskraven 
  
A. Beskriv hur ni tänker arbeta för att uppnå prestationskraven: 
      
 
B. Är det något/några av prestationskraven som ni kommer att fokusera särskilt på? Sätt ett 
eller flera kryss. 
 

 kunskap om omfattningen av våld i nära relation i er kommun/sdf 
 mål och ansvarsfördelning inom socialnämnden 
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 process och rutiner för verksamhet som överlämnats  
 
C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att ni ska kunna 
uppnå prestationskraven? 
 

 ja 
 nej 

 
Om ja, namnge utbildningsgivare och vilka (funktioner) som ska ta del av utbildningen: 
      
 
 
D. Vad är ert förväntade resultat för 2015 i arbetet med prestationskraven? 
       
 
 
3.2    Socialnämndens arbete med att planera sin verksamhet 
Den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det ledningssystem som ska 
finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerhetsställa att 
verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt SOSFS 2014:4 (läs mer i 
SOSFS 2014:4, kap 2 och 3 och i SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systema-
tiskt kvalitetsarbete.)  
För att våldsutsatta och barn som bevittnat våld ska få det stöd de behöver fordras 
att socialnämnden har en planering med uppföljningsbara mål, tydligt ansvar och 
fastlagda rutiner för hur ärenden om våldsutsatthet ska handläggas. Det ska också 
finnas en tydlig ”ingång” till socialnämnden för dessa ärenden. Nämnden bör 
också avgöra när och hur personalen i verksamheterna ska ställa frågor om våld 
för att kunna identifiera våldsutsatta och deras behov av stöd och hjälp (läs mer i 
SOSFS 2014:4, kap 3). 

   
Åtgärd 3.2.1 Systematiskt kvalitetsarbete i kommunen  

 
A. Beskriv kortfattat hur ni planerar att bedriva systematiskt kvalitetsarbete inom 
området våld i nära relation i er kommun (t.ex. arbete med processer, rutiner, kompetensför-
sörjning): 
      
 
B. Kommer ni att mer specifikt arbeta med något av nedanstående områden? 

 ja 
 nej 

Om ja, kryssa för vilket område och beskriv kort hur ni avser arbeta: 
 

 Planering 
Beskriv kort ert arbete: 
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 Ledning 
Beskriv kort ert arbete: 
      
 

 Kontroll 
Beskriv kort ert arbete: 
      
 

 Uppföljning 
Beskriv kort ert arbete: 
      
 

 Utvärdering 
Beskriv kort ert arbete: 
      
 
C. Innefattar ert arbete någon av nedanstående grupper för att säkra att särskilda behov beak-
tas?  
 

 ja 
 nej 

 
Om ja, sätt ett eller flera kryss: 

 våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
 våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
 kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld 
 våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
 våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år 
 våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer  

Beskriv kort hur särskilda behov kommer att beaktas: 
      
 
D. Innefattar ert arbete rutiner/planering för att identifiera våldsutsatthet? 

 ja 
 nej 

Om ja, beskriv kort hur ni ska arbeta:  
      
 
E. Söker ni medel för några kompetensutvecklingsinsatser inom ert systematiska kvalitetsar-
bete för 2015?  

 ja 
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Åtgärd 3.2.2 Samverkan 

 

 
 

 nej 
Om ja, beskriv vilken/vilka samt vilka (funktioner) som ska ta del av dem:  
      
 
E. Vad är ert förväntade resultat för ert systematiska kvalitetsarbete för 2015?  
      
 

A. Beskriv kort hur ni samverkar idag i enskilda ärenden, både internt (inom socialtjänst) och 
externt (t.ex. med polis, hälso- sjukvård, kvinnojour): 
Internt: 
      
Externt: 
      
 
B. Beskriv hur ni vill utveckla ert arbete med samverkan: 
      
 
C. Söker ni medel för en samordningsfunktion för våld i nära relationer i er kommun/sdf:  

 ja 
 nej 

Om ja, vad har, eller ska, denna funktion ha för uppdrag och uppgifter? 
      
 
D. På vilken nivå i organisationen är eller kommer samordningsfunktionen vara placerad? 
      
 
E. Om funktionen redan finns idag, hur finansierar ni den? 
      
 
F. Hur planerar ni att på lång sikt finansiera denna funktion? 
       
 
G. Vad är ert förväntade resultat med samordning och samverkan för 2015?  
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3.3. Socialtjänstens arbete med utredningar  
 
Om en person vänder sig till kommunen för att söka stöd och hjälp och det fram-
kommer att hon eller han är våldsutsatt har socialnämnden ett ansvar för att per-
sonen får det stöd och den hjälp hon eller han behöver. Den våldsutsatta behöver 
uppmärksammas på sin rätt att få sina behov utredda, att erbjudas insatser till stöd 
och hjälp och att få ett beslut som kan överklagas (läs mer i kap 5 och 6 i SOSFS 
2014:4).  
 
Åtgärd 3.3.1 Socialtjänstens arbete med utredning av våldsutsatta kvinnor  

 

 
Åtgärd 3.3.2 Socialtjänstens arbete med utredning av barn som bevittnat 
och/eller utsatts för våld 

A. Hur arbetar ni idag med utredningar som gäller våldsutsatta kvinnor?  
      
 
B. Beskriv hur ni avser utveckla ert arbete med utredningar av våldsutsatta kvinnor? 
      
 
C. Innefattar ert utvecklingsarbete någon av nedanstående grupper för att säkra att särskilda 
behov beaktas?  

 ja 
 nej 

 
Om ja, sätt ett eller flera kryss: 

 våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
 våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
 kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld 
 våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
 våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år 
 våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer  

 
Beskriv kort hur ni arbetar för att beakta behoven: 
      
 
D. Söker ni medel för några kompetensutvecklingsinsatser inom ert arbete med utredningar för 
våldsutsatta kvinnor under 2015?  

 ja 
 nej 

Om ja, beskriv vilken/vilka samt vilka (funktioner) som ska ta del av dem: 
      
 
E. Vad är ert förväntade resultat för 2015 i arbetet med utredningar för våldsutsatta kvinnor? 
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Åtgärd 3.3.3 Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med att upp-
täcka och utreda inom området våld i nära relationer 

 
A. Vilken standardiserad bedömningsmetod avser ni att arbeta med: 
      
 
B. Beskriv kort syftet med ert arbete och hur ni avser att arbeta med den standardiserade be-
dömningsmetoden:  
      
 
C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa 
metoder? 

 
  ja – ange vilken/vilka:       

  nej 

Om ja, namnge utbildningsgivare, vilka (funktioner) som ska ta del av utbildningen samt när i tid ut-
bildningen kommer att äga rum: 
      
 
D. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med att använda standardiserade bedömningsmetoder 
för att upptäcka, bedöma, utreda och följa upp inom området våld i nära relationer för 2015?  
      
 

A. Hur arbetar ni idag med utredningar som gäller barn som bevittnat och/eller utsatts för 
våld?  
      
 
B. Beskriv hur ni avser utveckla ert arbete med utredningar som gäller barn som bevittnat 
och/eller utsatts för våld?  
      
 
C. Söker ni medel för några kompetensutvecklingsinsatser inom ert arbete med utredningar 
som gäller barn som bevittnat och/eller utsatts för våld under 2015?  
 

 ja 

 nej 

Om ja, beskriv vilken/vilka samt vilka (funktioner) som ska ta del av dem: 
      
D. Vad är ert förväntade resultat för 2015 i arbetet med utredningar som gäller barn som be-
vittnat och/eller utsatts för våld? 
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3.4  Socialtjänstens arbete med insatser 
 
Socialnämnden har ansvar för att den som utsatts för brott och dennes närstående 
får det stöd och den hjälp som personen behöver. Insatser ska erbjudas som mot- 
svarar den enskildes behov. Det är även viktigt med insatser som riktar sig till 
personer som utövat våld då det är en del i arbetet med att bekämpa och före-
bygga mäns våld mot kvinnor. Socialnämnden bör därför kunna erbjuda insatser 
till våldsutövare. Socialtjänsten har ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp om frågan 
och se till att hela familjen får den hjälp och det stöd som respektive person be-
höver (7 kap. SOSFS 2014:4). Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvali-
tet och ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.   
 
 
 
Åtgärd 3.4.1. Utvecklingsarbete med skyddat boende och/eller andra lämp-
liga tillfälliga boendeplatser (här kan man inte söka medel för drift av ett 
skyddat boende/eller annan lämplig tillfällig boendeplats) 

 
A. Har kommunen/sdf idag egna skyddade boenden och/eller andra lämpliga tillfälliga boende-
platser att erbjuda? 
 

  ja 

  nej 

Om ja, hur många platser kan kommunen/sdf erbjuda: 12 
 
B. Beskriv hur ni vill utveckla ert arbete med insatsen skyddat boende och/eller med andra 
lämpliga tillfälliga boendeplatser: 
Kvinnor med psykiska funktionsnedsättningar kan idag inte skyddas inom ramen för kommunens 
skyddade boende SIRI, för våldsutsatta kvinnor och barn. Det finns därmed ett behov av att utveckla 
verksamheten så att det också omfattar våldsutsatta kvinnor med ett psykiskt funktionshinder.  
Utvecklingsmedel söks för en projektledare på halvtid i fyra månader för att starta upp ett boende. 
 
Målgruppen är kvinnor med psykiatriska funktionshinder i åldern 18 år uppåt. Uppsala kommun pla-
nerar för ett boende bestående av 5-6 platser med enskilda rum och tillhörande gemensamhetsutrym-
men. Boendet ska uppfylla de skyddskriterier som krävs och vara bemannat dygnet runt.  
  
 
 
C. I ert arbete med skyddade boenden och/eller andra lämpliga tillfälliga boendeplatser, plane-
rar ni att särskilt rikta er till någon av nedan grupper? Sätt ett eller flera kryss. 

 
 våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
 våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
 kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld 
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Åtgärd 3.4.2  Arbete med insatser för våldsutsatta kvinnor  
 
A. Vilka insatser avser ni att arbeta med? 
      
 
 
B. Beskriv kort hur ni avser utveckla ert arbete med insatsen/insatserna som nämns ovan: 
      
 
C. Kommer insatserna rikta sig till någon särskilt utsatt grupp? Sätt ett eller flera kryss. 

 våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
 våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
 kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld 
 våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
 våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år  
 våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer  
 nej, stödinsatserna är inte specifikt avsedda för någon av ovan nämnda särskilt utsatta grupper. 

 
D. Omfattar ovanstående insats/insatser någon metod (strukturerad och replikerbar)? 
 

  ja – ange vilken:       

  nej 

Om nej, beskriv kort ert arbetssätt: 
      
 
E. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa 
metoder? 

 våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
 våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år  
 våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer  
 nej, arbetet är inte specifikt riktat till någon särskilt utsatt grupp 

 
D. Planerar ni att genomföra insatser som stödjer vägen ut från ett skyddat boende? 
 

  ja 

  nej 

Om, ja beskriv kort detta arbete: 
      
 
E. Vad är ert förväntade resultat i utvecklingsarbetet med insatsen skyddat boende och/eller 
andra lämpliga tillfälliga boendeplatser för 2015? 
Det förväntade resultatet är att i januari 2016 kunna starta ett skyddat boende för kvinnor med  
psykiatriska funktionshinder.   
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  ja – ange vilken/vilka:       

  nej 

Om ja, namnge utbildningsgivare och vilka (funktioner) som ska ta del av utbildningen: 
        
 
F. Omfattar insatserna råd och stöd till föräldrar och andra närstående utifrån barnets behov? 
 

  ja  

  nej 

Om ja, beskriv kort hur arbetet ser ut: 

      

 
G. Vad är ert förväntade resultat i arbetet med insatser för våldsutsatta kvinnor under 2015?  
      
 

 
 
Åtgärd 3.4.3 Arbete med insatser för barn som bevittnat/utsatts för våld 

A. Vilka insatser avser ni att arbeta med? 
      
B. Beskriv kort hur ni avser utveckla ert arbete med insatsen/insatserna: 
      
 
C. Omfattar ovanstående insatser någon metod (strukturerad och replikerbar)? 
 

  ja – ange vilken       

  nej 

Om nej, beskriv kort ert arbetssätt: 

      

 
D. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa 
metoder? 
 

  ja – ange vilken/vilka:       

  nej 

Om ja, namnge utbildningsgivare, vilka (funktioner) som ska ta del av utbildningen och när utbildning-
en kommer att äga rum: 
        
 
E. Vad är ert förväntade resultat för 2015 i arbetet med insatser för barn som bevittnat/utsatts 
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Åtgärd 3.4.4  Arbete med insatser till personer som utövar våld 

 
A. Vilka insatser avser ni att arbeta med? 
      
 
B. Beskriv kort hur ni avser utveckla ert arbete med insatsen/insatserna: 
      
 
C. Omfattar ovanstående insatser någon metod (strukturerad och replikerbar)? 
 

  ja – ange vilken:        

  nej 

Om nej, beskriv kort ert arbetssätt: 

      

 
D. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att använda dessa 
metoder? 
 

  ja – ange vilken/vilka:       

  nej 

Om ja, namnge utbildningsgivare och vilka (funktioner) som ska ta del av utbildningen: 

        

 
E. Omfattar insatserna råd och stöd till föräldrar och andra närstående utifrån barnets behov? 
 

  ja  

  nej 

Om ja, beskriv kort hur arbetet ser ut: 

      

 
F. Vad är ert förväntade resultat för 2015 i arbetet med insatser till personer som utövar våld?  
       
 
 
Åtgärd 3.4.5  Arbete med att följa upp insatser 
Det är viktigt att insatser som ges till våldsutsatta, barn som bevittnat våld eller 
våldsutövare följs upp för att nämnden systematiskt ska kunna undersöka om 
insatser leder till förbättringar för den enskilde. Uppföljning av socialnämndens 

för våld? 
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insatser har flera syften. Förutom att ge struktur, kontinuitet och delaktighet i 
insatsen skapar uppföljningen ett värdefullt och nödvändigt underlag för kun-
skaps- och metodutveckling. Med systematisk uppföljning menas att kommunen 
sammanställer resultaten från enskilda uppföljningar på gruppnivå. (Läs gärna 
mer i Socialstyrelsens publikation Systematisk uppföljning  - beskrivning och 
exempel, artikelnummer 2014-6-25). 
 
A. Hur arbetar ni idag med att följa upp insatser i individärenden?  
      
 
B. Beskriv hur ni avser utveckla ert arbete med uppföljning av insatser i individärenden?  
      

 
C. Arbetar ni idag med systematisk uppföljning: 
 

  ja  

  nej 

Om ja, specificera vilka insatser ni gör systematisk uppföljning av: 

      

 
D. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar? 
 

  ja – ange vilken/vilka:       

  nej 

Om ja, namnge utbildningsgivare och vilka (funktioner) som ska ta del av utbildningen: 

        

 
E. Vad är ert förväntade resultat för 2015 i arbetet med att följa upp insatser?  
       
 
 

 
 

3.5     Andra åtgärder 
Om man vill ansöka om åtgärder som inte ryms inom ramen för ovan utveckl-
ingsområden kan man göra det här. Åtgärderna måste vara kopplade till syfte, 
mål och prioriteringar för detta statsbidrag. 

 
Åtgärd 3.5.1 Arbete med andra åtgärder 

 
A. Beskriv kort åtgärden (syfte, behov och hur ni avser arbeta/arbetar med föreslagen åtgärd): 
Projekt 1. 
Utvecklingsmedel söks för att kunna arbeta med filmen 10 minuter i frihet i kommunens skolor. Filmen 
är producerad av TRIS – tjejers rätt i samhället med syftet att belysa hur de ungdomars situation ser ut 
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som utsätts för vardagsheder. Filmen vänder sig både till yrkesverksamma och till ungdomar. 
Till filmen finns ett arbetsmaterial som innehåller övningar och diskussionsfrågor att använda för per-
sonal inom till exempel skolor.  
För detta projekts genomförande krävs en projektledare på halvtid i sex månader för att introducera 
materialet och utbilda skolpersonal. Riktar sig till: kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld. 
 
 
Projekt 2. 
Utvecklingsmedel söks för att kunna arbeta med materialet Machofabriken i kommunens skolor. 
Machofabrikens metodmaterial vänder sig till ungdomar och ger deltagarna en möjlighet att reflektera 
över hur föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. Machofabriken är en 
verksamhet som ägs och drivs gemensamt av Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR), 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Män för jämställdhet. 
För projektets genomförande krävs en projektledare på halvtid i fyra månader för att introducera 
materialet och utbilda skolpersonal. Riktar sig till: åtgärden är inte avsedd för någon särskilt utsatt 
grupp. 
 
Projekt 3  
Utvecklinsmedel söks för att genomföra en hbtq-certifiering av kommunens resurscentrum Nexus och 
det skyddande boendet Siri. En hbtq-certifiering innebär ett strategiskt förändringsarbete för att erbjuda 
en god arbetsmiljö för alla anställda och ett respektfullt bemötande av de personalen möter utifrån ett 
hbtq-perspektiv. Under processen genomgår all personal en utbildning i fyra steg under ledning av 
RFSL: s utbildare. Det tar i cirka 6-8 månader att genomföra processen och certifikatet gäller i tre år. 
Riktar sig till: våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer.    
 
B. Kommer åtgärden att rikta sig till någon särskilt utsatt grupp? Sätt ett eller flera kryss. 

 våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning 
 våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem 
 kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld 
 våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund 
 våldsutsatta äldre kvinnor, över 65 år  
 våldsutsatta kvinnor i samkönade relationer  
 nej, åtgärden är inte specifikt avsedd för någon särskilt utsatt grupp. 

 
C. Inkluderar sökt belopp kostnader för utbildningar som är nödvändiga för att arbeta med åt-
gärden som ni föreslår under punkt A? 
 

  ja – ange vilken/vilka:       

  nej 

Om ja, namnge utbildningsgivare och vilka (funktioner) som ska ta del av utbildningen: 

      

 
D. Vad är ert förväntade resultat för 2015 med ovan beskrivna åtgärd? 
Projekt 1: Åtgärderna syftar till att förebygga vardagsheder. 
Projekt 2: Åtgärderna är ett förebyggande arbete mot våld med fokus på hur sociala normer för manlig-
het kan ifrågasättas. 
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Projekt 3: Det förväntade resultatet av hbtq - certifieringen är att nå och förbättra bemötande av mål-
gruppen. 
        
 
 
 
 

4. Ekonomi  
 
Om ni ansöker tillsammans med andra kommuner eller stadsdelsförvaltningar 
ska ni ange den totala gemensamma kostnaden. 

 
Icke förbrukade utvecklingsmedel från 2014 (fylls bara i om ni beviljades medel för 
2014) 
Beviljade utvecklingsmedel 
från Socialstyrelsen 2014 

Icke förbrukade utvecklingsmedel den 31 december 2014 
(gör en uppskattning) 

 
1 miljon 

 1 miljon. Arbetet är påbörjat. 

 
 

Budget för 2015 (endast för de medel ni ansöker om)  

 Totalt (kr) 
Lönekostnader 389 787 
  
Lokalhyra 60 000 
  
Resor 10 000 
  
Köpta tjänster, material, hyrd utrustning 310 000 
  
Annonsering och marknadsföring 20 000 
  
Kost och logi 20 000 
  
Kontorsmaterial, telefon etc. 10 000 
  
Utrustning 50 000 
  
Trycksaker 30 000 
 
Summa beräknade kostnader 2015 

 
899 787 

 
 

Specificerad budget för lönekostnader 2015 
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Funktion/ arbetsupp-
gift 

Tjänstgö-
ringsgrad 

Heltidslön/mån 
exkl. soc. avg 

Sociala  
avgifter mm 

Summa 

Projektledare, 
projekt 1  

50% 35 000 kr 41 171 kr 
 

146 170 kr 

     
Projektledare, 
projket 2  

50 % 35 000 kr 41 171 kr 146 170 kr 

     
Projektledare 

skyddat boende  
50% 35 000 kr 27 447 kr 97 447 kr 

     
                              
 
 

Kommunens/stadsdelsförvaltningens finansiering till ideella föreningar inom området 
våld i nära relation  
Namn på ideell förening Belopp 

Uppsala kvinnojour 1 271 500 kr 

Tjejers rätt i samhället 660 000 kr 

Mottagningen mot våld 300 000 kr 

Stadsmissionen - Kvinnobyrån 140 000 kr 
 

5. Regionalt kompetens- och metodstöd  
Länsstyrelserna erbjuder regionalt kompetens- och metodstöd till kommuner och 
ideella organisationer inom ramen för att kvalitetsutveckla arbetet för våldsut-
satta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare. 
 
Tog er kommun/sdf del av något kompetens- och metodstöd från er länsstyrelse 
under 2014? 

 ja 
 nej 

Om ja, beskriv kort vad kompetens- och metodstödet bestod av: 
      
 
Planerar ni att ta del av det kompetens- och metodstöd som kommer att erbjudas 
av länsstyrelserna under 2015?  

 ja 
 nej 
 
 

6. Övrig information till Socialstyrelsen  
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7. Underskrift 
 
Behörig företrädare för kommun/stadsdelsförvaltning intygar härmed att uppgif-
terna som lämnas i denna ansökan är riktiga och att frågan om att ansöka har 
behandlats av ansvarig nämnd eller annan i enlighet med beslutad delegations-
ordning. 

 

 
 
 
 

Ort och datum 
Uppsala  
 

Underskrift 
 

Befattning 
Direktör      

 

Namnförtydligande 
Jan Holmlund      
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