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Ansökan om utvecklingsmedel till verkningsfulla förebyggande insatser mot
mäns våld mot kvinnor
FSN-2019-853
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden ansöker om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen Skåne inom ramen
för den nationella strategin för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner ansökan för utvecklingsmedel mot mäns våld mot
kvinnor.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse FSN 190618 - Ansökan om utvecklingsmedel till verkningsfulla
förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-06-03
Funktionsstödsnämnden 2019-06-18
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Skåne
Ärendet

Bakgrund till att Länsstyrelsen i Skåne utlyser medel är den nationella strategin för att bekämpa
och förebygga mäns våld mot kvinnor, och länsstyrelsens uppdrag för 2019. Där lyfts det
förebyggande arbetet fram som särskilt viktigt.

SIGNERAD

2019-05-23

Våldsförebyggande arbete ska förhindra att våld utövas. Det riktar sig till en bred allmänhet, eller
till de som utövat våld eller riskerar att göra det. Utgångspunkten i den nationella strategin är att
våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer. Kommuner,
myndigheter och ideella organisationer med verksamhet i Skåne län kan beviljas
utvecklingsmedel. Offentliga verksamheter kan söka bidrag för 50 % av kostnaderna.
Projektstart senast den 1 september 2019. Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen senast
den 18 april 2019.
Funktionsstödsförvaltningen har getts dispens för komplettering av uppgifter för ansökan om
medel.
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Pilotprojekt
Förvaltningen har sedan tidigare drivet projektet VIP (Viktig intressant person) som är ett
våldsförebyggande program som erbjuds brukare. VIP har övergått till en del i det ordinära
arbetet. I utvärderingarna från deltagare framkommer att önskan finns om att medverka i
grupper där samtal om relationer är i fokus. Respektfulla Relationer är ett samtalsmaterial
framtaget i Eskilstuna kommun i samarbete med Amphiproduktion. Syftet med Respektfulla
Relationer är att ge personer med kognitiv funktionsnedsättning möjlighet att utforska sina
relationer.
Samtalsmaterialet vänder sig till personer med psykisk- och intellektuell funktionsnedsättning.
Alla människor har relationer till andra människor och till sig själva. För att kunna ha
respektfulla relationer till andra behöver vi också respektfulla relationer till oss själva.
Gruppträffarna leds av brukare tillsammans med en handledare och med stöd av materialet.
Samtalsmaterialet har tillsammans med brukare anpassats efter målgruppen.
Praktisk information
Respektfulla Relationer är uppdelat på fyra tillfällen och utgår från teman:
 Relationer med mig själv
 Mina relationer med andra
 Respektfulla relationer
 Fjärde tillfället är en repetition av de tre första tillfällen.
Genom övningar och samtal utforskas hur man kan uttrycka sina behov och hantera utmaningar
i sina relationer med stöd av ett tydligt samtalsmanus, reflektionsfrågor och övningar.
Samtalsmaterialet innehåller:
 Tre filmer
 Ledarhandledning
 Samtalsmaterial
Förvaltningen behöver utse:
 en samordnare av projektet,
 tre handledare,
 tre brukare som tillsammans med handledare leder samtalsgrupperna,
 6-8 kursdeltagare till varje grupp.
Omfattning:
Varje handledare:
Totalt 92 timmar vilket är för förberedelsetid 80 timmar, samtalstillfällen 3 timmar x 4 tillfällen
totalt 12 timmar gånger.
Finansiering:
Kommunens egeninsats blir delar av samordnarens insats, lokaler, fika under kurstillfällen.

3 (3)

Ansökan om medel:
- Finansiering av 15 % av samordnarens tjänst.
- Finansiering av tid för handledarnas tidsåtgång under projektet.
- Materialkostnad.
- Ersättning till brukare som handleder enligt fastställda riktlinjer för ersättning till brukare vid
möten och uppdrag.
- Habiliteringsersättning till kursdeltagarna.
- Resekostnad för en samordnare, en handledare och en brukare i samband med
utbildningstillfälle i Eskilstuna.
Budget:
Lönekostnad
Projektsamordnare 15 %
Handledare 92 timmar x 3
Ersättning till brukare som leder
samtalen
Habiliteringsersättning till
deltagare

52 000 kronor
76 000 kronor
33 000 kronor
3 500 kronor

Aktivitetskostnad
Materialkostnad
Resekostnad

1 650 kronor
10 000 kronor

Summa

176 150 kronor

Ansvariga

Sophia Nordström Avdelningschef
Annelie Larsson Förvaltningschef

