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Slutrapport avseende beviljade utvecklingsmedel 2010 till
projektet ”att möta våldsutsatta kvinnor med särskilda behov av
stöd – kvinnor som hämtats till Sverige genom anknytning i
samboförhållande/äktenskap” i syfte att stärka stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Bilagor 1: Slutrapport från projektet ”att möta våldsutsatta kvinnor med särskilda
behov av stöd – kvinnor som hämtats till Sverige genom anknytning i
samboförhållande/äktenskap” i syfte att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld, dnr hos länsstyrelsen 704-4342-10
Bilaga 2: Ekonomisk redovisning av kostnader

Ärendebeskrivning
Slutrapporten redovisar hur de ansökta medlen har använts i rubricerade
projekt. Socialnämnden och Kvinnojouren Iris ansökte 310 000 kr och fick
beviljat 300 000 kr av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Projektet har pågått
under tiden 2010-07-01 – 2011-06-30.
Måluppfyllelse
Kvinnojourens mål har varit att utöka och förbättra och förstärka
möjligheterna för de hjälpsökande kvinnorna att bryta våldet i deras utsatta
situation. Kvinnojouren har arbetat med många olika stödåtgärder såsom
samtal, som medföljande till domstol, socialförvaltning, migrationsverket,
försäkringskassa, skatteverket, arbetsförmedling, brottsofferjour. Stöd i att
förklara och hjälpa till med att fylla i blanketter från olika myndigheter,
beskriva och förklara om hur det svenska systemet fungerar och vilka
skyldigheter och rättigheter som gäller som bosatt i Sverige. Information har
även skett utåtriktat, såsom till kommunal vuxenutbildning,
polismyndigheten, annan ideell organisation såsom Brottsofferjouren,
Klaramottagningen, andra kvinnojourer i närområde samt Migrationsverket
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Målen för det beviljade projektet har i stor utsträckning uppfyllts.
Resultat - slutsatser
Kvinnojouren Iris har under projektets genomförande noterat att behovet av
särskilda kunskaper vid stöd till kvinnor i denna målgrupp är synnerligen
nödvändiga för att nå önskat resultat för den stödsökande kvinnan. Det finns
ett behov av ökande utbildningsinsatser hos de myndigheter som möter
kvinnor som kommer som anhörig till svensk medborgare eftersom dessa
kvinnor ej automatiskt erhåller information om det samhälle de lever i. Som
jämförelse kan ses asylsökande som beviljas uppehållstillstånd får mycket
snart efter ankomst till Sverige en god och långsiktig introduktion till det
svenska systemet, en anhöriginvandrad person omfattas ej av denna
information. Det finns en outtalad förväntning att partner till
anhöriginvandrad person ska vara den som ger introduktion om hur det är att
leva i Sverige. De kvinnor som vänt sig till kvinnojouren under projekttiden
har ej fåt denna information eller ej tillräcklig information av sin
partner/make.

Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
-

lämna föreliggande slutrapport till Länsstyrelsen i Norrbottens län
avseende beviljade utvecklingsmedel på 300 000 kr år 2010 till projektet,
”att möta våldsutsatta kvinnor med särskilda behov av stöd – kvinnor som
hämtats till Sverige genom anknytning i samboförhållande/äktenskap” med syfte
att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
- i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut.
_____
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Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
-

lämna föreliggande slutrapport till Länsstyrelsen i Norrbottens län
avseende beviljade utvecklingsmedel på 300 000 kr år 2010 till projektet,
”att möta våldsutsatta kvinnor med särskilda behov av stöd – kvinnor
som hämtats till Sverige genom anknytning i
samboförhållande/äktenskap” med syfte att stärka stödet till våldsutsatta
kvinnor och barn som bevittnat våld.

_____

Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kvinnojouren Iris, Luleå, Verksamhetschef
Individ och familjeomsorgen
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