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Beslut om verksamhetsbidrag för 2022 till Föreningen
mot våld i nära relation i Nacka/Värmdö
Förslag till beslut
Socialnämnden bifaller delvis ansökan om verksamhetsbidrag för Föreningen mot våld i
nära relation i Nacka/Värmdö med 1 300 000 kronor för 2022. Verksamhetsbidragets
användning ska skriftligen redovisas till socialnämnden senast den 1 november 2022.

Sammanfattning
Föreningen mot våld i nära relation i Nacka/Värmdö, i dagligt tal kallad Kvinnojouren
(KJ), driver en öppen mottagning där personal arbetar med att erbjuda krisbearbetning
och samtalsstöd för barn och vuxna som upplevt våld. Våldsutsatta kommer till
mottagningen antingen på eget initiativ eller via hänvisning från socialtjänst, polis, vård
eller andra organisationer. Föreningen har varje år sedan 1995 beviljats
verksamhetsbidrag från Nacka kommun. För år 2022 har KJ ansökt om 1 500 000
kronor. Förslaget är att bevilja föreningen 1 300 000 kronor i verksamhetsbidrag för år
2022.

Ärendet
Föreningen mot våld i nära relation i Nacka/Värmdö, i dagligt tal kallad Kvinnojouren
(KJ), bildades 1995 och är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.
Föreningen arbetar mot våld i nära relationer och verkar för ett jämställt samhälle fritt
från våld. Föreningen har haft två verksamheter, dels ett skyddat boende för kvinnor och
barn, dels en öppen mottagning för hot- och våldsutsatta vuxna och deras barn som
kallas SamtalsForum. Det är för SamtalsForum de söker verksamhetsbidrag. KJ erbjuder
särskilt stöd till barn i SamtalsForum. Alla samtal i SamtalsForum är kostnadsfria och
möjlighet till anonymitet finns. Det behov av stöd som efterfrågas är mycket stort, både i
omfattning och till innehåll för varje enskild person. De kvinnor som kommer till
mottagningen har ofta en omfattande problematik och samtalen behöver ofta ske
tillsammans med tolk. Mottagningen arbetar också med stöd till anhöriga och vänner
som uppfattat att våld förekommer mot en närstående.
Under hösten 2020 etablerades föreningen på Instagram och Facebook och arbetet med
att synas och höras, att vara en röst i civilsamhället startade.
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Under 2019 fick det skyddade boendet mindre beläggning så 2020 togs beslutet att lägga
ner skyddade boendet.
Föreningen har 35 medlemmar varav 30 från Nacka och ett fåtal är volontärer i
verksamheten. KJs verksamhet har till största del bedrivits av tillsvidareanställd personal
och konsulter på dagtid. Den fasta personalen har under året utgjorts av tre personer. All
personal på KJ erbjuds handledning var fjortonde dag eller efter behov.

Verksamhetens arbete
SamtalsForum erbjuder:












Kris- och stödsamtal: Efterfrågan är hög och ofta vill kvinnorna ha många samtal. Ibland
övergår samtalen till en terapeutisk kontakt under handledning av legitimerad
psykoterapeut.
Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor: Här träffas en grupp kvinnor cirka tio gånger
och får möjlighet att inhämta kunskaper och utbyta erfarenheter.
Rådgivning via telefon eller e-post: För de som inte önskar ett individuellt möte.
Problemställningarna är ofta olika typer av hot- och våldssituationer samt
separations- och vårdnadstvister.
Samtal med anhörig: Stöd till anhöriga som önskar kunskap kring bemötandet av
våldsutsatt närstående.
Samtal med partner/förälder som har svårt att hantera ilska/aggression.
Parsamtal: Då den våldsutsatta önskar gemensamma samtal med den som utövat
hot/våld.
Barnverksamhet: barnen ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser genom samtal. De
använder sig av modellen ”Trappan” som är utarbetad av Rädda Barnen. För de barn
där ”Trappan” ej passar användes modellen ”Här och nu”-samtal. I de samtalen är
den vuxna där för att lyssna på barnet här och nu. Den vuxne bekräftar hur barnet
har det samt erbjuder hopp om framtiden.
Medföljning: Kvinnor erbjuds medföljning till bland annat socialtjänst, polis, domstol,
eller olika vårdinstanser.

Under 2020 till och med augusti månad kom 292 personer till SamtalsForum för samtal.
69 kvinnor har blivit beviljad insatsen kvalificerat kontaktmannaskap under januari till
augusti 2021, insatsen förmedlas via Nacka kommuns Våld i Nära-team. Några få män
har också vänt sig till mottagningen. De flesta som besökt KJ kom från Nacka, men
några personer har varit från andra kommuner. 11 personer fick samtalsstöd på
mottagningen under 2020. Under 2021 har inga barn eller unga genomgått samtalsserie
enligt Trappanmodellen.
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Personalen på KJ har byggt upp ett lokalt nätverk med myndigheter och organisationer
för att öka kvaliteten inom barnverksamheten. Olika samarbetsmöten hålls kontinuerligt
och det finns ett nära samarbete med handläggare inom Nackas socialtjänst.

Motivering till föreslaget beslut
För år 2022 har föreningen ansökt om 1 500 000 kronor för den öppna verksamheten,
socialnämnden beviljade föreningen 1 300 000 för 2021. Under ett år besöker cirka 300
personer den öppna mottagningen, en liten ökning från föregående verksamhetsår.
Liksom tidigare år märker personalen att de som kommer till KJ har en komplex
problematik och arbetsinsatserna kring varje kvinna och barn är omfattande. Den öppna
mottagningen är en mycket viktig aktör för utsatta kvinnor, barn och män i Nacka
kommun. Barn- och familjeenheten har ett mycket bra samarbete med föreningen och
hänvisar ofta medborgare till den öppna mottagningen. Likaså hjälper föreningen många
kvinnor och några män att ansöka om andra insatser då den öppna mottagningen inte
räcker till.
Nacka kommun kan bevilja insatsen kvalificerat kontaktmannaskap till kvinnor i kontakt
med KJ. KJ har sett en ökning av antal kvalificerade kontaktmannaskap under 2021,
totalt 69 kvinnor har beviljats insatsen. Föreningen ser att fler personer söker stöd, varför
mottagningen önskar utöka sin fasta personal för att kunna möta upp den ökande
efterfrågan som finns.
Bedömningen är att föreningen utför ett mycket värdefullt arbete som komplement till
den sociala omsorgsprocessens verksamhet, genom stödet till personer som utsatts för
våld i nära relationer. Verksamheten är helt avgiftsfri och vill vara så fortsatt då
familjerna ofta saknar ett socialt nätverk, vilket gör föreningens stöd extra betydelsefullt i
den utsatta situation de befinner sig i. Föreningen önskar också att fler barn får ta del av
viktigt stöd efter att ha upplevt svåra situationer av hot och våld.
Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligen till socialnämnden senast den
1 november 2022 och ska beskriva arbetet som genomförts för Nacka kommuns
invånare.

Ekonomiska konsekvenser
Enligt socialtjänstlagen 5 kap 11§ har varje kommun ett ansvar för att ge stöd till
brottsoffer och deras anhöriga när de bedöms behöva det. I lagen nämns särskilt
kommunernas ansvar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Föreningen
mot våld i nära relationer i Nacka/Värmdö stödjer och hjälper kvinnor, män och barn
som utsatts för våld och är ett viktigt komplement till det stöd som sociala
omsorgsprocessen kan erbjuda. Det beviljade beloppet ligger inom budgetram för
finansiering av verksamhetsbidrag 2021.
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Konsekvenser för barn
Enligt statistik från Nationellt centrum för kvinnofrid från 2021, har 10 % av alla barn
någon gång upplevt våld i hemmet, 5 % har gjort det ofta. Få barn får det stöd som så väl
behövs för att de ska kunna gå vidare i sina liv på ett bra sätt. Enligt Barnkonventionen
artikel 19 ska alla barn skyddas från alla former av våld. Föreningen mot våld i nära
relation har en anpassad barnverksamhet där alla barn som upplevt - eller blivit utsatt för
- våld får professionellt stöd och hjälp. Barn som utsatts för våld i nära relationer får stöd
och skydd genom samtal både för egen del och genom att den utsatte föräldern får stöd.

Bilagor
1. Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022
2. Redovisning av verksamhetsbidrag för 2021
3. Verksamhetsberättelse för 2020
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