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Länsstyrelsen i Norrbottens län

Dnr 2007/231-75

Ansökan om utvecklingsmedel för att ge stöd och hjälp till barn
som är utsatta för våld och/eller upplever våld i sin familj för att
bearbeta sina upplevelser och för att förhindra långvariga
effekter
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 utvecklingsmedel för att tillgodose behovet av stöd och hjälp
till barn som utsätts för våld samt även barn som upplever våld i hemmet.
Dessa barn är offer för brott och socialtjänsten har ett särskilt ansvar för
brottsoffer. För att kunna ge hjälp i dessa sammanhang krävs olika slags
kompetenser och resurser. Arbetet måste ske i samverkan mellan olika
samhällsorgan, organisationer och andra som berör. Socialtjänsten har ett
ansvar att utveckla denna samverkan. Det är också angeläget att barn som
lever med våld i familjen och det skydd och stöd som de behöver
uppmärksammas i hela socialtjänstens arbete, samt i andra verksamheter
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som möter dessa barn. I Kvinnojouren Iris finns redan en sådan kompetens
sedan oktober 2006 för vilken det finns finansiering genom Länsstyrelsen
inom ramen för stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn t.o.m. 2007-09-30.
Verksamheten har fungerat mycket bra och inneburit en betydande utveckling
av jourens verksamhet och en resurs för kommunen av ett behov som inte
tidigare har blivit tillgodosett.
Socialnämnden ansöker utvecklingsmedel för fortsatt verksamhet med en
heltidsanställning i Kvinnojourens Iris riktad till barn som är utsatta för våld
och/eller upplever våld i hemmet. Verksamheten innebär stöd, samtal och
aktiviteter för barnen som bor på kvinnojouren, samt även till barn som
kommer på besök till kvinnojouren tillsammans med sina mammor. I
verksamheten ingår även samarbete med och utbildning av personal inom
olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn som upplever våld,
såsom socialtjänsten, polisen, PBU, sjukvården, förskola och skolverksamhet.

Syfte och mål med utvecklingsmedel
Utvecklingsmedel ska dels användas till att öka kompetensen hos den
anställde vid Kvinnojouren Iris i krissamtal enligt arbetsmodellen ”Trappan”
som ges av Rädda Barnen. Utbildningen sker på distans på Ersta Sköndal
Högskola i Stockholm och ger 7,5 högskolepoäng. Utöver denna utbildning
ska medel användas till att göra en broschyr om barnverksamheten.
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 utvecklingsmedel dels för år 2007 och år 2008.
För år 2007 ansöks fortsatt utvecklingsmedel för finansiering av en personal
fr.o.m. 2007-10-01 med 83 740 kr (åttiotretusensjuhundrafyrtiokronor) enligt
budgeterade kostnader:
• Personal, inkl sociala avgifter mm; 3 mån 82 740 kr
• Administration; kontorsstol 1 000 kr
För år 2008 ansöks utvecklingsmedel med 401 995 kr
(fyrahundraettusenniohundranittiofemkronor) enligt budgeterade kostnader:
• Personal, inkl sociala avgifter mm; 337 820 kr
• Kostnader för verksamhet; aktiviteter för barnen 15 000 kr
• Övriga kostnader; brocshyrer 12 800 kr, utbildning ”Trappan”, kursavg,
resor, litteratur 36 375 kr

Tidplan
Fortsätta verksamheten 2007-10-01 och avsluta den 2008-12-31

Utvärdering
Kvinnojouren Iris gör en rapport om verksamhetens omfattning, vilka
aktiviteter som har genomförts med barnen och vilket samarbete som varit,
samt vilka utbildningar som har genomförts.
Förslag till beslut
-

_____

ansöka om utvecklingsmedel med 83 740 kr för år 2007 och med
401 995 kr för år 2008 hos Länsstyrelsen, inom ramen för Kvinnojouren
Iris verksamhet att ge stöd och hjälp till barn som är utsatta för våld
och/eller upplever våld i sin familj för att bearbeta sina upplevelser och
för att förhindra långvariga effekter
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
_____
Socialnämnden beslutar
-

_____

ansöka om utvecklingsmedel med 83 740 kr för år 2007 och med
401 995 kr för år 2008 hos Länsstyrelsen, inom ramen för Kvinnojouren
Iris verksamhet att ge stöd och hjälp till barn som är utsatta för våld
och/eller upplever våld i sin familj för att bearbeta sina upplevelser och
för att förhindra långvariga effekter
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