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Förord
Länsstyrelsen i Blekinge har under år 2006 erhållit 7 136 022 kronor att fördela på totalt sju
olika områden. Beslut har ej ännu fattats för ett område, ”Kontrakt för livet”.
Länsstyrelsen i Blekinge har sedan 1994 delat ut statsbidrag för behandlingsinsatser. Därefter
har följande statsbidrag tillkommit:
- 2001 tidiga samt förebyggande insatser
- 2002 personliga ombud
- 2004 hedersrelaterat hot och våld
- 2005 anhörigstöd
- 2005 vårdkedja missbruk ”Kontrakt för livet”
- 2006 våldsutsatta kvinnor
Samtliga statsbidrag som beviljats av Länsstyrelsen i Blekinge under året t.o.m. 2006-10-30
finns beskrivna i rapporten. Det är länsstyrelsens förhoppning att rapporten bidrar till
reflektion och inspiration när det gäller kommunernas framtida ansökningar om statsbidrag.
Rapporten har sammanställts av Sofie Wallin.

Ann-Christine Petersson
Socialdirektör
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Bakgrund
Länsstyrelsen i Blekinge län har sedan flera år i uppdrag att dela ut statsbidrag till olika
projekt/verksamheter. Sammanställningen omfattar sju områden. Beslut har ännu ej fattats om
fördelningen av medel när det gäller ”Kontrakt för livet”. I den här katalogen beskrivs de
projekt som beviljats statsbidrag under året 2006 och fram t.o.m. 06-10-30.

Regeringsbeslut
Behandlingsinsatser, förebyggande och tidiga insatser
Regeringen har beslutat att 100 280 000 kronor ska betalas ut till länsstyrelserna för alkoholoch narkotikapolitiska åtgärder samt 14 780 000 för bidrag till utvecklingsarbete.
Socialstyrelsen ska biträda med kunskapsstöd samt ha ett övergripande ansvar för att
utvärdera och följa upp satsningen. Proposition 2005/2006:30 Nationella alkohol- och
narkotikahandlingsplaner innehåller handlingsplaner för alkohol- och narkotikapolitiken för
åren 2006-2010. Handlingsplanerna innebär intensifierade insatser och för att stödja
genomförandet av dessa tillförs kommunerna medel. Medlen som anvisats för alkohol- och
narkotikaförebyggande åtgärder fördelas av länsstyrelserna till kommunerna för insatser för
barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblem och barn i familjer i vilka
övergrepp och våld mellan vuxna förekommer samt till kvinnor med missbruksproblem som
utsätts för våld. I första hand ska medlen användas till stöd av permanenta verksamheter för
att stärka och förbättra innehåll, kvalitet och sammanhang. Resterande medel ska användas till
förebyggande åtgärder. Kommunerna bör bl.a. tydliggöra sitt ansvar och förstärka
samordningen inom det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet. Bidrag kan utgå till
samordnare inom det kommunala folkhälsoarbetet med inriktning på alkohol- och
narkotikaförebyggande arbete. De 14 780 000 kronorna ska länsstyrelserna fördela till
kommunernas utvecklingsarbete och främst då till öppenvård för ungdomar som har utvecklat
ett missbruk eller riskerar att göra det samt till vuxna missbrukare. Minst halva kostnaden ska
kommunen eller organisationen stå för.
Länsstyrelsen i Blekinge län har för 2006 tilldelats 1 690 000 kronor för alkohol- och
narkotikapolitiska åtgärder samt 250 000 kronor för utveckling av socialt arbete m.m.
Förebyggande åtgärder för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld
Regeringen har beviljat landets länsstyrelser 30 675 000 kronor år 2006 för stöd till insatser
riktade till ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Stöd lämnas till halva
kostnaden för projekt som drivs av myndighet, kommun, organisation/stiftelse eller
gemensamt av dessa. Medel beviljas inte till ordinarie verksamhet eller allmänna
investeringar. Med ungdom avses i första hand personer under 25 år. Projekt som kan fortsätta
efter utan statliga medel prioriteras och likaså samarbete inom kommuner och mellan
kommuner. Projekten ska vara av karaktären förebyggande arbete och ska vara inriktade mot
något av följande:
• bidrag till samordning på lokal eller regional nivå
• metodutveckling av arbete med familjer
• stimulera bildande av nätverk mellan de som kommer i kontakt med målgruppen
• attitydpåverkande insatser
• fånga upp aktivt deltagande och organisera unga människor som riskerar att utsättas
för hot och våld
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utbildningsinsatser för personal inom t.ex. socialtjänst, skola, polis och ideellt
arbetande personer inom bl.a. kvinnojourer, trossamfund eller organisationer bildade
på etnisk grund
utveckling av aktörernas ordinarie verksamhet

Regeringens direktiv ger även möjlighet att stödja projekt där HBT- (homo- och bisexuella
samt transpersoner) ungdomar utgör målgrupp.
Länsstyrelsen i Blekinge län har erhållit 500 000 kronor att fördela till projekt som avser
förebyggande arbete mot s.k. hedersrelaterat våld under 2006.
Personliga ombud
Regeringen har beslutat att 89 000 000 kronor ska delas ut till länsstyrelserna per år för att
fördelas till verksamheter med personligt ombud för personer med långvarigt psykiskt
funktionshinder. Statsbidraget har funnits sedan år 2000. Samtliga fem kommuner i Blekinge
har gett Vårdförbundet Blekinge i uppdrag att anordna verksamheten. Avsikten är att
verksamheten ska bygga på långsiktighet.
Det statsbidrag som betalas ut av länsstyrelsen avser personalkostnader d.v.s. lön samt
sociala avgifter för personliga ombud. Enligt regeringsbeslutet ska verksamheten med
personliga ombud grundas på kommunalt huvudmannaskap. Kommuner har även möjligheter
till samverkan genom samarbetsavtal, kommunalförbund eller gemensam nämnd.
Verksamheten bör enligt regeringen bedrivas i samverkan med berörda aktörer på kommun/länsnivå. Personliga ombud arbetar för att skapa en en helhetssyn mellan olika myndigheters
ansvar. Erfarenheter visar att projekt med personliga ombud som har solidariskt stöd av flera
berörda huvudmän ger goda resultat.
Insatsen är inte avsedd för alla individer (ca: 45 000) i psykiatrireformens målgrupp.
Regeringsbeslutet bygger på förutsättningen att 10-20 % av dessa kan ha behov av detta
personliga stöd. Personligt ombud bör, enligt den beredningsgrupp som samordnar
regeringens uppdrag, erbjudas personer som har ett funktionshinder vilket innebär ett
långvarigt och omfattande socialt handikapp och medföljande hinder för att vardagslivet ska
fungera samt har behov av stöd, vård och service från flera olika myndigheter.
Länsstyrelsen i Blekinge erhåller drygt 1 200 000 kronor att fördela per år.
Stödformer till anhöriga som hjälper och vårdar närstående
Regeringen har beslutat att 114 250 000 kronor ska betalas ut till länsstyrelserna för att
fördelas till kommunerna för deras arbete med att förstärka stödet till anhöriga som hjälper
och vårdar närstående. Med stöd av bidraget ska kommunerna bygga upp varaktiga former av
stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Insatserna ska underlätta anhörigas
situation såväl psykiskt, fysiskt som socialt. I första hand ska medlen användas till
uppbyggnad av infrastruktur för anhörigstöd och inte för tillfälliga projekt. Ett exempel på en
infrastruktur är en anhörigcentral, en mötesplats där anhöriga och äldre får möjlighet till stöd
och umgänge men också möjligheten att ta kontakter med exempelvis biståndshandläggare
eller distriktssköterska. Minst en femtedel av bidraget ska kommunen använda till
försöksverksamheter med nya eller fördjupade former för samverkan med frivilliga och
ideella krafter. Medlen ska inte ersätta resurser som kommunen redan satsar på anhörigstöd
utan användas som en förstärkning av anhörigstödet.
För 2006 har Länsstyrelsen i Blekinge erhållit 2 204 829 kronor.
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Våldsutsatta kvinnor och deras barn
Regeringen har beslutat att 77 500 000 kronor ska betalas ut under år 2006 till länsstyrelserna
och av respektive länsstyrelse fördelas till kvinnojourverksamhet i enlighet med regeringens
direktiv. Kommunerna kan söka medel tillsammans med ideella kvinno-, tjej- och
brottsofferjourer i syfte att utveckla omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor och deras barn.
I kommuner som inte vill ansöka gemensamt med ideella jourer kan jourerna på egen hand
söka och beviljas medel efter prövning av länsstyrelsen. Även kommuner kan söka på egen
hand om de saknar verksamhet för våldsutsatta kvinnor. Ett krav är att kommunerna bidrar
med minst en tredjedel av medlen själva och att medel som redan avsatts till
kvinnojourverksamhet inte minskas. Lokala brottsofferjourer har även möjlighet att söka
medel för sin verksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Medfinansiering krävs inte
av organisationer.
Insatser för att utveckla kunskaper, metoder samt omhändertagande av våldsutsatta
kvinnor och deras barn beviljas medel. De insatser som på lång sikt bidrar till ett förstärkt stöd
för dessa kvinnor med barn prioriteras. Samarbete med olika aktörer uppmuntras. Det är av
vikt att kommunerna aktivt verkar för att förbättra möjligheterna att ta emot våldsutsatta
kvinnor med utländsk bakgrund, funktionshinder eller missbruksproblematik.
Länsstyrelsen i Blekinge har erhållit 1 291 193 kronor som ska fördelas till
kvinnojourverksamheter i länet.
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Behandlingsinsatser
Ansökan om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser för projektet ”Kvalité i vården”.
Länsstyrelsens dnr: 704-3424-2006
Huvudman: Omsorgsförvaltningen/IFO Karlshamn
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
Kontaktperson: Ola Sennerhed
Beskrivning av projektet/verksamheten: Under våren 2004 startade öppenvårdsverksamheten
Fridhem. Verksamhetens mål är att erbjuda vård och stödinsatser för barn och unga på
hemmaplan i ett tidigt skede för att undvika placeringar på institution. Över 200 ungdomar
och barn med föräldrar har varit föremål för någon insats varje år.
Ofta har barn och ungdomar svårt att uttrycka sitt behov. ADAD är ett intervjuinstrument
som används av SiS- institutionerna och är väl förankrat i Sverige. Det kan ge behandlaren
och den sökande stöd i att utforma en behandlingsplan tillsammans med berörda. Fyra av
personalen på Fridhem har gått utbildningen för att utvärdera om instrumentet var användbart
i öppenvårdsverksamheten. Det finns behov av att all personal går en grundläggande ADAD –
utbildning. Instrumentet kan även användas som en del i en utvärdering av en behandling.
I ansökan söks även medel för deltagande i en ungbokonferens på Visingsö - Ungbo syd
2006. Man upplever att erfarenhetsutbytet med andra utvecklar behandlingsarbetet och ser
gärna att Fridhem är en del av utvecklingen av mellanvårdsformer i landet.
Utbildning i ADAD samt deltagande i ungbokonferens har beviljats medel.
Ansökan om medel för att utveckla öppenvårdsarbete riktat mot barn och ungdomar
som missbrukar droger eller befinner sig i riskzonen för detta.
Länsstyrelsens dnr: 704-3437-2006
Huvudman: Socialnämnden i Karlskrona
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
Kontaktpersoner: Christine Held - Familj- och ungdomssektionen, Sören Trolle - Alkoholoch drogsektionen
Beskrivning av projektet/verksamheten: Målgruppen är barn och ungdomar upp till 25 år, en
nedre åldersgräns har medvetet inte satts för att även mycket unga personer ska kunna tas
emot om behov finns. En del av projektet innebär ökad kunskap om barn och ungdomars
droganvändande för att stärka det förebyggande arbetet. Vidare behöver socialarbetarnas
kompetens ökas inom förvaltningens verksamhetsgrenar. Följande utbildningar har beviljats
medel:
• Utbildning i utrednings- och kartläggningsinstrumentet DOK
• Utbildning i motiverande samtal
• Utbildning och handledning i Haschavvänjningsprogrammet
• Utbildning och handledning till ett kvalificerat familjehem
Projektet förväntas resultera i att socialförvaltningen kommer att nå ungdomar som
missbrukar droger eller befinner sig i riskzonen och på ett tidigt stadium kunna erbjuda dem
hjälp. Vid projektets slut förväntas socialförvaltningen kunna leva upp till socialtjänstlagens
närhetsprincip om behandling och vård av ungdomar upp till 25 år som har
missbruksproblem.
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Förebyggande insatser
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och
drogområdet för projektet ”Alkohol- och drogförebyggande arbete”.
Länsstyrelsens dnr: 704-3434-2006
Huvudman: Kommunstyrelsen i Sölvesborgs kommun
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
Kontaktperson: Ann-Charlotte Andersson
Beskrivning av projektet/verksamheten: Ansökan avser medel för att anställa en samordnare
på heltid under ett år som ska koordinera planerade insatser och lägga upp en strategi för hur
det alkohol- och drogförebyggande arbetet ska utvecklas och bedrivas. Medel söks även för
utbildning i metoder och arbetssätt för samordnaren samt arrangemang och insatser.
Tyngdpunkterna av insatserna kommer att koncentreras på barn och ungdomar och en stor
vikt kommer att läggas på samarbetet med föräldrar och föreningar för att öka engagemanget.
Arbetet som utförs under projekttiden kommer att ligga till grund för en mer långsiktig plan.
Sölvesborgs kommun har beviljats medel för en samordnare under ett år, utbildning och
seminarier samt extern utvärdering.
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och
drogområdet för projektet ”Framåtsyftande plan”.
Länsstyrelsens dnr: 704-3431-2006
Huvudman: Folkhälsoberedningen/Ronneby kommun
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
Kontaktperson: Per Drysén
Beskrivning av projektet/verksamheten: Ansökan om statsbidrag gäller anställning av en
folkhälsosamordnare i ett år som ska ta fram en handlingsplan för hela kommunen och dess
delar. Folkhälsosamordnaren ska driva fram och samordna de olika delarna av kommunens
verksamheter och andra aktörer som polis, föräldrar och samhällsföreningar. Arbetet kommer
till stor del att handla om att driva projekt samt att skapa fungerande nätverk. En annan del rör
hur folkhälsofrågor kan få genomslag i olika kommunala beslut. Projektet har beviljats medel
för en samordnare under ett år samt en extern utvärdering.
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och
drogområdet för projektet ”Alkohol och drogförebyggande arbete”.
Länsstyrelsens dnr: 704-3430-2006
Huvudman: Olofströms kommun
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
Kontaktperson: Rolf Rönneklev
Beskrivning av projektet/verksamheten: Enligt en undersökning från Temo har en stor del av
Olofströms kommuns ungdomar köpt illegalt importerad alkohol och en betydligt större grupp
anser att den illegala alkoholen är enkel att få tag på. Med anledning av detta är kommunen i
behov av fler attraktiva alkoholfria mötesplatser. Insatser och information kommer att riktas
till både ungdomar och föräldrar. Följande insatser har blivit beviljade medel:
• Utbildningar för föräldrar
• Femkampen i samarbete med Team 49
• Drogkampen i samarbete med Team 49
• Aktiviteter, föreläsningar, utbildning för gymnasiet
• Drogfria ungdomsdiscon
• Kampanj mot alkohol och droger i trafiken
• Drogfritt ungdomscafé
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Informationsmaterial och trycksaker
Utvärdering

Hedersrelaterat hot och våld
Ansökan om medel till hedersrelaterat våld.
Länsstyrelsens dnr: 851-1606-2006
Huvudman: Kunskapsteatern
Kontaktperson: Emelie Trossö
Projekttid: föreställningen var planerad till hösten 2006 men blir nu uppskjuten och kommer
eventuellt att bli av våren 2007.
Beskrivning av projektet/verksamheten: Beviljat medel avser föreställningen Maija of
Chaggaland som belyser hederskulturella problem och framförallt könsstympning.
Föreställningen kommer att visas för främst skolungdomar i Karlskrona kommun och till
grupper som är aktiva i frågan. Efter föreställningen hålls ett samtal där det ges möjlighet att
ställa frågor om föreställningens innehåll.
Ansökan om medel för projektet ”Förebyggande av hedersrelaterat våld”.
Länsstyrelsens dnr: 851-2041-2006
Huvudman: Olofströms kommun
Kontaktperson: Karin Carlén
Projekttid: våren 2006
Beskrivning av projektet/verksamheten: Projektet riktar sig mot flickor i gymnasiet för
gruppdiskussioner kring hedersrelaterat våld vid sex tillfällen. Syftet med gruppträffarna är att
stärka flickornas självkänsla och deras förmåga att agera självständigt om de riskerar att
utsättas för hedersrelaterat hot. Ansökan avser en resa till Växjös utvandrarmuseum, som är
avslutningen på gruppaktiviteten.
Ansökan om medel till kompetenshöjande utbildning i hedersfrågor.
Länsstyrelsens dnr: 851-3306-2006
Huvudman: Omsorgsförvaltningen, Karlshamns kommun
Kontaktperson: Lena Blomdahl
Projekttid: hösten 2006
Beskrivning av projektet/verksamheten: Under hösten 2006 kommer Karlshamns kommun att
erbjuda samtlig personal inom IFO utbildning om hedersrelaterat våld. Syftet är att personalen
ska få ökad insikt om problematiken för att därefter kunna erbjuda föräldrautbildning inom
introduktionsarbetets ram med nyanlända flyktingar. Utbildningen kommer att vara under två
dagar och föreläsare är Mahmoud el Hassi, leg psykolog och socionom med lång erfarenhet
av arbete med flyktingar.

Personliga ombud
Ansökan om statsbidrag till verksamhet med personliga ombud.
Länsstyrelsens dnr: 704-00162-06
Huvudman: Vårdförbundet Blekinge
Projekttid: 2006-01-01 till 2006-12-31
Kontaktperson: Cecilia Frih
Beskrivning av projektet/verksamheten: Verksamheten med personliga ombud i Blekinge har
erhållit statsbidrag från länsstyrelsen sedan år 2002.
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Verksamhetens målsättning är att den enskilde återtar makten och kontrollen över sitt liv i
den mån det är möjligt. Individerna ska i 70 % av fallen vara nöjda med insatserna. Klientens
värdering av hjälpen mäts när klientkontakten avslutas och redovisas statistiskt och utvärderas
två gånger/år.
Målgruppen är personer över 18 år som har ett omfattande och långvarigt psykiskt
funktionshinder samt personer med neuropsykiska funktionshinder med en psykiatrisk
problematik. Akuta situationer, familjer med minderåriga barn samt personer under 30 år
prioriteras. Insatserna fördelas i enlighet med kommunfördelningsprincipen, d.v.s. den
procentuella del kommunerna har i verksamheten.
År 2006 erhåller verksamheten medel för fyra tillsvidaretjänster samt för
utbildningskostnader.

Stödformer för anhöriga
Ansökan om bidrag för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar
närstående. Länsstyrelsens dnr: 704-4850-2006
Huvudman: Omsorgsförvaltningen i Sölvesborg
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
Kontaktperson: Christina Sandberg
Beskrivning av projektet/verksamheten: Under tiden 2006-01-01 till 2006-06-30 har
kommunen avsatt en halvtidstjänst till en projektansvarig för arbete med anhörigfrågor.
Kommunen vill fortsätta att utveckla anhörigstödet och finna nya former för att göra
anhörigstödet till en del av omsorgsarbetet i den ordinarie verksamheten. Verksamheten pågår
nu sedan 2006-09-01. Målet för verksamheten är att få ökade kunskaper om vad de anhöriga
behöver och vilket stöd de vill ha. Metoder och arbetssätt ska utvecklas, information om
insatser ska göras mer lättillgänglig för anhöriga och insatsen avlösarservice ska utvecklas.
Telefontid ska inrättas för anhöriga som en del i den ordinarie verksamheten. Anhörigträffar
kommer att genomföras regelbundet för utbildning, information och social samvaro. Medel
har beviljats för personal, föreläsare, fika, annons, material, resor och utbildning. En
referensgrupp för anhörigfrågor kommer att bildas. Samarbetsparter är Primärvården
Sölvesborg, lokala pensionärsorganisationerna SPF, SPRF och PRO, Röda korset och Kyrkan.
Ansökan om bidrag för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar
närstående. Länsstyrelsens dnr: 704-4777-2006
Huvudman: Omsorgsnämnden i Karlshamn.
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
Kontaktperson: Marita Gill
Beskrivning av projektet/verksamheten: Målet är att anhörigstödet ska ingå som en del av
kärnverksamheten samt att anhöriga ska få en tydligare ställning som samarbetspartners i den
dagliga verksamheten. En kartläggning av anhörigas behov av stöd och hjälpinsatser kommer
att genomföras. Ett mera offensivt uppsökande arbete kommer att utföras. Satsningar görs på
information samt utbildning inom vård och omsorg för att öka anhörigfrågornas betydelse.
Information ska också ges i hur anhörigstödet kan erbjudas i ett tidigt skede. Via
kompetensstegen och i samarbetet med Svenska kyrkan ska man arbeta vidare med
vardagskompetensen i vårdarbetet samt värdegrundfrågor. En referensgrupp för anhörigstöd
kommer att bildas. I samverkan med Blekinges kommuner kommer metoder för
avlösarservice tas fram samt en handlingsplan för rekreationsinsatser, aktiviteter och samvaro.
Projektet beviljades även medel under år 2005.
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Ansökan om bidrag för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar
närstående. Länsstyrelsens dnr: 704-4778-2006
Huvudman: Äldreförvaltningen i Karlskrona.
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
Kontaktperson: Marika Persson
Beskrivning av projektet/verksamheten: En handlingsplan för 2006/2007 ska ligger till grund
för ansökan om statsbidrag. Äldreförvaltningen i Karlskrona fick medel år 2005 för
familjesamtal och hembesök för anhöriga. Behov av hembesök hos anhöriga fanns, då
informationsöverföringen ofta varit bristfällig.
Anhörigcentralen har haft öppet en eftermiddag i månaden tidigare, nu kommer
öppettiderna att utökas. En heltidsanställd anhörigsamordnare från kommunen samt en
frivilligsamordnare anställd på 25 % genom Röda korset ska förestå anhörigcentralen.
Aktiviteter som kommer att erbjudas är bl.a. föreläsningar, anhörigträffar/nätverk,
rörelseträning i grupp, enskilda samtal, rekreation och utflykter. Utbildning kommer att ges
till personal inom äldreomsorgen i hur anhörigas/närståendes kunskaper, önskemål och behov
kan tas tillvara. Samarbete sker i form av en referensgrupp för anhörigstöd, vilken består av
representanter från pensionärsorganisationer, demensföreningen, Röda korset, väntjänsten,
anhörigvårdare, Svenska kyrkan, kurator från Landstinget samt demenssjuksköterska,
distriktschef, biståndshandläggare och äldrekonsult från kommunen.

Tidiga insatser
Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn för projektet ”Promotiva
insatser för barn och unga”. Länsstyrelsens dnr: 704-3425-2006
Huvudman: Omsorgsförv./IFO Karlshamn
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
Kontaktperson: Ola Sennerhed
Beskrivning av projektet/verksamheten: Under våren 2004 startade öppenvårdsverksamheten
Fridhem. Verksamhetens mål är att erbjuda vård och stödinsatser för barn och unga på
hemmaplan i ett tidigt skede för att undvika placeringar på institution. Över 200
ungdomar/barn med föräldrar har varit föremål för någon insats varje år. Bakgrunden till
ansökan är att kunna erbjuda fler strukturerade och lättillgängliga insatser. Ansökan avser
fortbildning av personalen. Följande utbildningsinsatser har beviljats:
ART- Aggressive Replacement Training Unga människor som bevittnar eller blir utsatta för
våld och hot utvecklar ofta ett aggressivt beteende. Öppenvården vill ge fler ungdomar
möjligheten att delta i ART-grupper och därför utbilda fler medarbetare i metoden. Man avser
även att ha en jämn könsfördelning bland den personal som är utbildad i ART, då behov finns
av att både män och kvinnor kan leda grupper.
Barn till missbrukare Öppenvården arbetar utifrån Rädda Barnens modell med barn till
missbrukare. Fler medarbetare behöver utbildas för att kunna erbjuda gruppverksamhet för
ungdomar i större utsträckning än vad som varit möjligt tidigare.
Krissamtal med barn som bevittnar våld i sina familjer Många av de barn som söker hjälp och
stöd i öppenvården har bevittnat våld i sina familjer. För att kunna möta dessa barn och
ungdomar vill öppenvården använda Rädda Barnens modell ”Trappan”.
Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn för projektet ”Barnafrid”.
Länsstyrelsens dnr: 704-3427-2006
Huvudman: Omsorgsförvaltningen Karlshamn
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
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Kontaktperson: Margareta Berg
Beskrivning av projektet/verksamheten: ”Barnafrid” kallas den verksamhet vid
socialnämnden i Karlshamn som handlägger ärenden rörande barn som utsatts för misshandel
och/eller sexuella övergrepp. Handläggarna har behörighet att göra en alkohol- och
drogdiagnos (ADDIS) vilket innebär intervjuer som syftar till tidig upptäckt och tidiga
insatser av beroendeproblematik. När det framkommit att ett barn har blivit utsatt används
metoden ”BARA Jag” som handläggarna på Barnafrid har utvecklat. För att kunna utveckla
metoden finns ett behov av kompetensutveckling för handläggarna på Barnafrid samt att
metoden utvärderas. Behov finns även av kompetensutveckling för hela IFO kring beroendeoch våldsproblematik i familjen. Föräldrastödet under utredningstiden behöver också
utvecklas. Bidrag beviljades till en gemensam utbildning för IFO:s personal angående
beroendeproblematik och våld i familjen samt till utvärdering.
Länsövergripande utbildningar i hur det är att vara barn till utvecklingsstörd/psykiskt
sjuk förälder. Länsstyrelsens dnr: 704-4157-2006
Huvudman: Länsstyrelsen i Blekinge län
Datum: 2006-10-12, heldag
Kontaktperson: Therese Magnusson
Beskrivning av projektet/verksamheten: Föreläsning av Lisbeth Pipping som har skrivit
självbiografin ”Kärlek och stålull – att växa upp med en utvecklingsstörd mamma”. Ur
barnets synvinkel berättar hon om sin och syskonens uppväxt med en lindrigt utvecklingsstörd
mamma. Utöver sina egna upplevelser tar hon upp forskning i ämnet och berättar om
möjligheter till bra möten som socialsekreterare, kontaktfamiljer, lärare och fosterföräldrar
kan ha.
Inbjudan vände sig till personliga ombud, personal inom psykiatrin, individ och
familjeomsorgen och handikappomsorgen.
Ytterligare ett seminarium är planerat för våren 2007 med fokus på samverkan omkring
barn till utvecklingsstörda/psykiskt sjuka föräldrar.

Våldsutsatta kvinnor
Ansökan om projektmedel för arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Länsstyrelsens dnr: 704-3705-2006
Huvudman: Barn- och utbildningsnämnden, Sölvesborg
Kontaktperson: Katrin Lilja
Projekttid: 2006-08-15 till 2007-08-15
Beskrivning av projektet/verksamheten: Medlen ska användas till att förstärka Kvinnojouren
Emblas verksamhet genom att en person anställs på halvtid. Därmed ökas kontinuiteten och
tillgängligheten vid kvinnojouren. Efterfrågan på Kvinnojourens kompetens har ökat under
åren. Genom att marknadsföra föreningen är förhoppningen att få fler aktiva medlemmar samt
fler stödjande medlemmar vilket ger bättre ekonomiska förutsättningar för föreningen. Ett
införskaffande av en egen lokal samt expeditionstider ger kvinnor möjligheten att träffa
projektledaren (under vissa tider). I dagsläget är detta svårt då medlemmarna förvärvsarbetar.
Projektledaren ska också sprida information om kvinnomisshandelsproblematiken i samhället
och på skolor. Information om föreningens verksamhet ska spridas via föreningar, lokalpress
och radio. Vidare kommer hemsidan utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Föreningens
medlemmar ska utbildas kontinuerligt.
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Ansökan om projektmedel för arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn,
projekt ”studiecirklar för ökad kunskap”. Länsstyrelsens dnr: 704-3789-2006
Huvudman: Brottsofferjouren i Blekinge
Projekttid: Efter 2007-01-01
Kontaktperson: Sven-Åke Falkstrand
Beskrivning av projektet/verksamheten: Under 2005 har Brottsofferjouren hjälpt fler än 400
våldsutsatta kvinnor i Blekinge. Syftet med projektet är att ge stödpersonerna ökad kunskap
om våldsutsatta kvinnor och barn. Studiecirklar genomförs med stöd av Brottsofferjourernas
Riksförbund. Planerad studietid är 4-6 månader. Ansökan avser kostnader för aktiviteter i
form av utbildning i studiecirkelform utifrån materialet ”Närhet som gör ont” författare Eva
Larsson, Brottsofferjourernas riksförbund. Bidraget avser kostnader för aktiviteter och
administration (tryckkostnader och material).
Ansökan om projektmedel för arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Länsstyrelsens dnr: 704-4111-2006
Huvudman: Socialförvaltningen i Karlskrona kommun och Kvinnojouren Frideborg
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
Kontaktpersoner: Mia Jonsson och Ewa Holgersson från Kvinnojouren samt Ann-Sofie
Olsson från Socialförvaltningen
Beskrivning av projektet/verksamheten: Både kvinnojouren Frideborg och
socialförvaltningens Råd och stödgrupp kommer i kontakt med kvinnor som blivit
misshandlade. De senaste åren har kvinnojouren fått förfrågan från kvinnor om möjligheten
att träffa andra kvinnor i samma situation.
Målet med projektet är att utforma en gruppverksamhet inom vilken kvinnor med liknande
erfarenheter av våld och misshandel kan mötas, här kan de även tala om barnen och sitt
föräldraskap. Med utgångspunkt ur gruppverksamheten ska också metoder och insatser
utvecklas för att kunna ge barn och kvinnor stöd i ett längre perspektiv. Man vill även
fördjupa kunskaperna på området och utarbeta metoder för att utveckla kompetensen vid
mötet med familjer i vilka våld har förekommit eller förekommer.
Bidraget avser kostnader för personal, utbildning och studiebesök samt särskilda kostnader
för kvinnojouren avseende aktiviteter, administration, kostnad för bil, fika och barnaktiviteter.
Ansökan om projektmedel med stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. ”Projekt
samverkan i Ronneby”. Länsstyrelsens dnr: 704-4127-2006
Huvudman: Socialnämnden i Ronneby
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
Kontaktperson: Birgitta Ratcovich
Beskrivning av projektet/verksamheten: Samverkansgruppen i Ronneby består av
representanter från kvinnojouren, brottsofferjouren, internationella föreningen för
invandrarkvinnor (IFFI), polisen, kriminalvårdens frivård, primärsjukvården,
Migrationsverket, vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, gymnasieskolan,
handikappomsorgen samt socialtjänstens referensgrupp. Huvudaktörer för projektet är
kvinnojouren och socialtjänsten. Samverkansparterna medverkar t.ex. som föreläsare.
Ansökan avser fyra delar.
Gruppverksamheten för kvinnor är i första hand samtalsgrupper som stöd till kvinnor som
utsatts för våld, s.k. självhjälpsgrupper. Verksamheten är upplagd på 10 tillfällen med olika
teman. Här kan samverkan ske med parter ur samverkansgruppen. T.ex. kan polisen informera
om skyddet för utsatta kvinnor, trygghetspaketet, besöksförbud och lagstiftning.
Öppet hus - verksamheten riktar sig mot allmänheten och kan innehålla samma teman som
gruppverksamheten för kvinnor.
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Barnsamtal – för att kunna stödja barn i krisbearbetning ska socialsekreterare inom barn och
familjesektionen och ungdoms och vuxensektionen inom IFO utbildas och handledas i
Trappan – metoden.
Föreläsningar – En serie föreläsningar kring bakomliggande faktorer till kvinnomisshandel
ska hållas för samverkansgruppen i utbildningssyfte. Föreläsningarna kommer även att vända
sig till representanter från olika verksamhetsområden inom kommunen. Det finns efterfrågan
på mer kunskap kring hedersrelaterat våld från andra förvaltningar än socialförvaltningen då
även de kommer i kontakt med dessa familjer. En föreläsning ska hållas för chefer och
politiker från förvaltningar som kommer i kontakt med dessa familjer.
Ansökan är gemensam för socialtjänsten och kvinnojouren.

Ansökan om projektmedel för arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn i
projekt SESAM. Länsstyrelsens dnr: 704-4396-2006
Huvudman: Kvinnojouren i Karlshamn
Projekttid: 2006-09-01 till 2007-08-31
Kontaktperson: Anne Lott Antonsson
Beskrivning av projektet/verksamheten: SESAM (se samverkan) är ett samverkansprojekt. I
Karlshamns samverkansprojekt ingår representanter från socialtjänsten, kriminalvårdens
frivård, polisen, gymnasieskolan, sjukvården, brottsofferjouren och kvinnojouren.
Kvinnojouren i Karlshamn har sex aktiva ideellt arbetande medlemmar. Medlemmarna har
god utbildning och erfarenhet som gör att de inte bara kan ta emot kvinnor och barn i behov
av skydd från den egna kommunen utan även från hela landet. För att kunna möta det behov
som finns d.v.s. vara ett stöd för kvinnor och barn som bor i jourlägenheten finns behov av att
en person anställs för att arbeta under dagtid. De ideellt arbetande medlemmarna
förvärvsarbetar under dagtid. Kvinnorna har behov av stöd i kontakterna med myndigheter,
vilka inte har öppet på kvällstid. Ofta är de även rädda för att gå ut och behöver därför hjälp
med att handla mm.
Bidrag har beviljats för anställning av en person på halvtid under ett år.
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