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Sammanfattning

Länsstyrelsen i Skåne utlyste under 2019 medel som en del av den nationella strategin för att
bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor. I utlysningen lyfts det förebyggande arbetet
fram som särskilt viktigt där våldsförebyggande arbete ska förhindra att våld utövas. Utgångspunkten i den nationella strategin är att våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och
maskulinitetsnormer. Offentliga verksamheter gavs möjlighet att söka bidrag för 50 % av kostnaderna och funktionsstödsnämnden beviljades 176 150 kronor. Projektet startade den 1 september 2019.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner informationen.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-06-03
Funktionsstödsnämnden 2019-06-18
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-12-03
Funktionsstödsnämnden 2020-12-14
Ärendet

Länsstyrelsen i Skåne utlyste 2019 medel till kommunerna, som en del av den nationella strategin
för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor. Där lyfts det förebyggande arbetet fram
som särskilt viktigt. 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.

SIGNERAD

2020-11-23

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer med verksamhet i Skåne län beviljades utvecklingsmedel. Offentliga verksamheter kunde söka bidrag för 50 % av kostnaderna. Funktionsstödsnämnden beviljades 176 150 kronor. Projektstart den 1 september 2019.
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Projektets syfte
Respektfulla Relationer är ett samtalsmaterial med syftet 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 och till sig själva. För att kunna ha respektfulla relationer
till andra behöver vi också respektfulla relationer till oss själva. Kursen leds av brukare med stöd
av handledare från förvaltningen.
Tillvägagångssätt
Projektets genomförande


Hösten 2019, projektsamordnare, handledare och samtalsledare utses.



Januari 2020, handledare och samtalsledare utbildas.



Februari 2020, kursstart för fyra grupper.



Mars-maj 2020, projektet pausas på grund av pandemin.



September-oktober, kursens resterande tillfälle genomförs och avslutas.



November 2020, sammanställning av utvärderingen från kursdeltagare, samtalsledare och
handledare. Återrapportering till Länsstyrelsen.

Resultat
Intresset av att vara samtalsledare och att delta i kursen var större än förväntat, varför utökning
gjordes från tre grupper till fyra. Länsstyrelsen godkände till följd av pandemin, en förlängning
av projekttiden till året 2020 ut.
I utvärderingen framkom att deltagare har uppskattat kursen framförallt utifrån dialogerna med
andra deltagare. De upplever att de fått en ökad förståelse av innebörden av respektfulla relationer samt uttryckt önskemål om att kursen innehöll fler tillfällen. Samtalsledarna beskriver att
de har stärkts som personer och vuxit i sin roll i att leda samtal.
Handledarna framför att kursens innehåll har ett viktigt budskap och samtalen om relationer i
grupperna visar behovet av att föra dessa samtal i gemenskap med andra. Deltagare som inte har
kunnat fullfölja kursen på grund av pandemin har framfört att de vill gå kursen igen i sin helhet.
Intresset har även varit stort i att andra brukare har uttryckt önskemål om deltagande i kommande kurser. Både samtalsledare och handledare framför att de önskar fortsätta leda kursen
Respektfulla Relationer.
Med anledning av de positiva erfarenheterna från projektet har ny projektansökan gjorts och
medel har beviljats från Länsstyrelsen för fortsättning av Respektfulla Relationer del två. Den
fortsatta finansieringen av Länsstyrelsen har möjliggjort att kursen kan genomföras igen våren
2021.
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Tarek Borg Förvaltningschef

