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Länsstyrelsen i Norrbottens län

Dnr 2007/231 75

Ansökan om utvecklingsmedel för utbildningssatsningar inom
ramen för Brottsofferjour och Frivården i Luleå i samverkan
med IDAP programmet som utgångspunkt
Bilaga: Ansökan

Bakgrund
Regeringen har beslutat att anslå 109 miljoner kronor under 2007 och 2008 för
att förstärka och kvalitetsutveckla kvinnojoursverksamheten i landets
kommuner. Länsstyrelsen i Norrbotten har fått 2 994 000 kronor för vardera
året.
Regeringens mål för satsningen
Regeringens mål för satsningen är att våldsutsatta kvinnor som söker stöd och
hjälp ska få det oberoende av vilken kommun de bor i. Socialtjänstens stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld ska förbättras och
kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat, strukturerat
och samordnat. Kvinnojours- och/eller brottsofferjoursverksamhet på lokal
nivå ska stärkas och vid behov ska nya frivilligorganisationer som arbetar
med våldsutsatta kvinnor och barn etableras.

Socialnämndens ansökan
Ansökan avser utbildningssatsningar inom Brottsofferjourverksamheten för
att bättre kunna svara på våldsutsatta kvinnors frågor om bland annat hur det
är på ett fängelse och vilken hjälp och stöd männen får. Kunskapen om detta
är viktigt för kvinnan för att hon sk a slippa känslan av rädsla och skuld om
hon gör en anmälan. Skuld- och ansvarsfrågan läggs på kvinnan av henne
själv, mannen, barnen och den nära omgivningen. Denna slutsats underbyggs
av de 1000-tals möten som gjorts med våldsutsatta kvinnor. Nu finns
möjligheten att vid en polisanmälan/tingsrättsförhandling kan mannen dömas
till vård.
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Vid en sådan behandlingsform är det viktigt att kvinnan får stöd under hela
processen. Alla kvinnor vill inte söka hjälp hos kvinnojourer och då är Luleå
Brottsofferjour ett alternativ. Brottsofferjouren arbetar med olika typer av
brott och har även erfarenhet av att möta kvinnor som utsatts för våld.
Inom Brottsofferjourverksamheten behövs en nära samverkan med anställda
på fängelser för att de anställda ska få mer kompetens när de möter kvinnor
och barn på besök. Ett till sätt att samverka är att skapa en större grupp som
träffas för att diskutera övergripande frågeställningar. I den gruppen kan
Kriminalvården/frivården, Luleå Brottsofferjour, Kvinnojouren Iris, Luleåm än
Nätverket för kvinnofrid, PUB och socialförvaltningen ingå.

Utbildningens syfte och mål
Att inom Brottsofferjourverksamheten kunna motivera och stötta kvinnan och
att vara partnerkontaktperson i samband med en polisanmälan
/tingsrättsförhandling där mannen kan dömas till våld. Målet är att
brottsofferjourassistenten är partnerkontaktperson.
Förutom nedanstående målgrupper är männiksor i HBT-relationer en
målgrupp.
Målgrupper
• Våldsutsatta kvinnor
• Våldsutsatta tjejer
• Barn som bevittnat våld
• Våldutsatta kvinnor med funktionshinder
• Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik
• Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund
• Våldsutsatta äldre kvinnor
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Socialnämnden ansöker 271 250 kr (tvåhundrasjuttioettusentvåhundrafemtio
kronor) enligt nedanstående budgeterade kostnader:
• Personal, inkl sociala avgifter mm; Lön 25 % under 18 månader 155 250 kr
• Kostnader för verksamhet; kopiering, utskick, telefon 5 000 kr
• Kostnader för resor och övernattningar, kurskostnader,
litteraturkostnader 111 000 kr

Tidplan
Börja utbildningen 2008-01-01

Utvärdering
10 kvinnor kommer att bli erbjudna att svara på en enkät. Syftet är att
undersöka om kvinnorna upplever att de har fått ett bra stöd samt att se vad
som behöver förbättras. Intentionen är att studenter vid Luleå tekniska
universitet utarbetar enkäten.
Förslag till beslut

_____

ansöka om utvecklingsmedel med 271 250 kr hos Länsstyrelsen, för
utbildningssatsningar inom Brottsofferjouren och Frivården i Luleå i
samverkan med IDAP programmet som utgångspunkt.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
_____
Socialnämnden beslutar

_____

ansöka om utvecklingsmedel med 271 250 kr hos Länsstyrelsen, för
utbildningssatsningar inom Brottsofferjouren och Frivården i Luleå i
samverkan med IDAP programmet som utgångspunkt.
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