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Ansökan om medel för Sista Slaget. 

Bakom ansökan står Kristianstads kommun och Region Skåne. 

Bakgrund/problembeskrivning 

Våld i nära relation är ett mycket utbrett samhällsproblem som är så vanligt att WHO klassar 

det som ett folkhälsoproblem. Detta bär med sig stora kostnader såväl samhällsekonomiskt 

som för de människor som lever med våldet. De kostnadskalkyler som gjorts i Nationell 

strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (utdrag ur Skr 2016/17:10) 

visar på samhällskostnader i Sverige på 21,5 miljarder kronor per år inklusive kostnad för 

förlorad livskvalitet för inblandade individer.   

I Kristianstad kommun finns ett väl utarbetat system för hur arbete med de som utsätts för 

våld kan och ska utföras. Vid analyser genomförda i Socialtjänstens våld i nära relationer-

grupp samt vid en referensgrupp i november 2016 framkom dock ett stort behov av att hitta 

nya vägar för att fånga upp våldsutövare såväl inom kommunens Arbete och 

välfärdsförvaltning som i samarbete med andra organisationer och myndigheter. Här framkom 

behov av: 

- att utövare av våld i nära relation fångas upp omedelbart av personal med kunskap om våld– 

när motivationen finns måste resurser finnas 

- att olika slags stöd behöver erbjudas - alla våldsutövare fungerar inte likadant 

- att fånga upp i häktet 

- att det finns en person som våldsutövare kan kontakta och som kan kontakta våldsutövare 

Behovet av ett aktivare arbeta för att fånga upp fler våldsutövare blev även tydligt vid 

genomgång av statistik från Kriscentrum. Statistiken visade, att endast 23 av 177 kontakter 

under 2016 gällde våldsutövare. Kriscentrum är den verksamhet i Kristianstad som arbetar 

med våldsutövare idag. Där arbetar man med de personer som söker hjälp själv. Man har 

emellertid utifrån nuvarande resurser ingen möjlighet att arbeta uppsökande. 

I Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor betonar regeringen 

vikten av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld. Ett sätt att göra det är att 

arbeta med fokus på den eller de som utövar våldet för att förebygga upprepat våld (s.k. 

indikativ prevention.) För att kunna göra detta startades hösten 2017 ett projekt i syfte att öka 

det återfallspreventiva arbetet med personer som utövar våld i nära relation. Målen var: 

• ökade möjligheter att fånga upp våldsutövare  

• att stärka förutsättningarna för samverkan gällande våldsutövare 

• att fler våldsutövare kommer till Kriscentrum.  

Projektet avslutades den 5 oktober 2018 och under året har arbetat med att etablera samarbete 

med polis, Kriminalvård och häkte fortsatt. För detta finns nu en färdig handlingsplan med en 

ansvarsfördelning för var och ens åtagande för denna målgrupp. Under året identifierades ett 

stort behov av att även samverka med Region Skåne i denna fråga, för att på bästa sätt fånga 

upp såväl de som är utsatta för våld i en nära relation, som de som utövar våld mot en 

närstående. 
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Hur har processen tagits fram 

Ansökan har tagits fram i samarbete mellan Kristianstads kommun och Region Skåne utifrån 

ett gemensamt identifierat behov.  

 

Behovsgrupp för insatsen 

Behovsgrupp för insatsen är personer i arbetsför ålder (16 – 64 år), som är bosatta i 

Kristianstads kommun, har kontakt med kommunens Arbete och välfärdsförvaltning eller 

vårdcentralerna Vilan eller Vä och bedöms ha behov av kontakt med/stöd av medarbetarna i 

Sista Slaget.   

Vi baserar behovsgruppens storlek på uppgifter från Nationellt centrum för kvinnofrids 

befolkningsundersökning Våld och hälsa (2014). I den framkom, att 14 procent av kvinnorna 

och 5 procent av männen hade blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld av en 

partner eller tidigare partner som vuxna. 14 procent av kvinnorna och 17 procent av männen 

hade enligt samma undersökning erfarenhet av upprepad utsatthet för fysiskt våld i 

barndomen (kvinnorna i första hand av vuxna, männen i första hand av jämnåriga pojkar).  

Till ovan kan även läggas en studie från Socialstyrelsen 2014. Enligt studien uppskattades det 

finnas c:a 11 000 kvinnor, som var sjukskrivna till följd av våldsutsatthet/våld i nära 

relationer. Våldsutsatta kvinnor löper alltså en stor risk för sjukskrivning och det finns ett 

starkt vetenskapligt stöd för att våldsutsatthet är ett betydande folkhälsoproblem. Det finns 

även starka kopplingar mellan våldsutsatthet och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet både 

för kvinnor och män.   

 

Resultat och effektmål 

Det övergripande målet för samarbetet är att öka förutsättningarna för varje individ att finna 

hållbara lösningar för att åstadkomma förändring som på sikt väntas leda till att individen 

återfår sin förmåga till egen försörjning/återfå sin arbetsförmåga. 

På organisatorisk nivå är målsättningen:  

- ökad kompetens om våld i nära relation hos medarbetare på berörda vårdcentraler och 

kunskap om att ställa frågor om våld som en del av anamnestagningen 

- att utveckla och etablera ett samarbete baserat på en gemensam metodik 

- att samarbetsparterna genom samarbetet blir bättre på att komma in tidigare med 

stödjande funktioner för att åstadkomma förändring   

- ökad samsyn och kunskap kring behovsgruppen och fungerande arbetssätt 

- att kriscentrum når fler personer som utövar våld i en nära relation. 

 

På individnivå är målsättningen: 

- att bryta mönster, så att tidigare svårigheter/problematik inte fortsätter 
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- att fler individer kan få stöd då samarbetet väntas leda till en ökad upptäckt av 

våldsutsatthet eller risk för våldsutsatthet 

- att fler individer som utövar våld i nära relation eller befinner sig i riskzonen för att 

göra detta får stöd och hjälp 

 

Tidsplan 

Start den 1 februari 2019 och avslut den 31 januari 2022.  

 

Aktiviteter 

Se ovan under rubriken Bakgrund/problembeskrivning 

  

Processägare 

Kristianstads kommun är processägare. 

 

Styrgrupp 

Styrgruppen ska vägleda och styra projektorganisationen, så att den utför angivna aktiviteter 

så att uppställda mål nås inom de ramar, som anges i ansökan. I uppdraget ingår även att följa 

effektiviteten i samarbetet för att säkerställa kvalitén i Sista Slaget.  

Beslut i styrgruppen ska fattas i en anda av partnerskap och samförstånd. 

Samordningsförbundets Skåne Nordost förbundschef deltar som adjungerad i Sista Slagets 

styrgrupp. 

Till styrgruppen kan utvärderare och representanter för andra aktörer bjudas in. 

Styrgruppen träffas minst en gång per kvartal. En rutin för brådskande frågeställningar och för 

hur processrelaterade frågor som rör den egna verksamheten ska tas fram. 

Styrgruppen ska verka för att 

- försäkra sig om effektiviteten och kvalitén i genomförandet av processen 

- följa upp och utvärdera framsteg som görs för att uppnå syftet med processen 

- processens budget regelbundet följs upp under processtiden 

- säkerställa att samverkansparterna uppfyller villkoren i denna överenskommelse 

- följa upp hur Sista Slaget-samarbetet och arbetsmodellen tillvaratas inom parternas 

verksamheter. 

Förutom det informationsutbyte som sker i styrgruppen, har de samverkande parterna att till 

uppdragsgivaren kontinuerligt rapportera förändringar i verksamheten och arbetssätt, som kan 

påverka utförandet enligt denna överenskommelse.  
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Budget 

Kristianstads kommun: 1,0 tjänst som projektmedarbetare med beräknad heltidslön om 34 000 

kr/mån/medarbetare x sociala avgifter om 1,46 = 49 640 kr/mån. och 595 680 kr/år.   

2 x 0,20 tjänster som distriktssjuksköterska/leg. Sjuksköterska med beräknad heltidslön om 

38 000 kr/mån/medarbetare x sociala avgifter om 1,46 = 22 192 kr/mån. och 266 304 kr/år. 

Kostnader för telefon och dator ansöks om på samma nivå som respektive tjänstenivå. 

Beräknad kostnad är ca 15 000:-/år och part.  

Kostnader för extern utvärdering, workshop, kompetensutveckling tillkommer.   

 2019 2020 2021 2022 Summa 

Kristianstads 

kommun 

546 040 ----- ----- ----- 546 040 

Region Skåne 244 112 266 304 266 304 22 192 798 912 

Telefon och dator 27 500 15 000 15 000 1 250 58 750 

Utvärdering 100 000 50 000 50 000 10 000 210 000 

Workshops och 

kompetensutveckling 

40 000 20 000 20 000 20 000 100 000 

Övrigt 25 000 15 000 15 000 15 000 70 000 

Totalt 982 652 366 304 366 304 68 442 1 783 702 

 

 

Metoder för uppföljning 

Arbetsmodellen kommer att utvärderas externt. Upphandling av utvärderingen kommer att ske 

om/när medel beviljats.  

Den externa utvärderaren får i uppdrag att tillsammans med styrgrupp och projektmedarbetare 

följa processarbetet, värdera, beskriva och dokumentera hur det passar in i befintlig 

verksamhet hos samarbetsparterna. Särskilt fokus ska i utvärderingen läggas på om och i så 

fall vilken skillnad det får, att primärvården får ökad kunskap inom området. 

Utöver utvärderingen som nämns ovan, ska Sektorsövergripande system för uppföljning av 

samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS) användas. 

 

Implementering i ordinarie verksamhet 

Kristianstads kommun kommer efter projektår 1 (2019) att implementera den kommunala 

funktionen i processen i ordinarie verksamhet, då bedömningen är att det krävs ett års 

samarbete för att utveckla och etablera samarbetet med Region Skåne i enlighet med ovan 

beskrivet upplägg. Region Skåne bedömer dock, att det inte anses möjligt, att i nuläget ta 

ställning till implementering i ordinarie verksamhet. Därför ansöker Region Skåne om 

projektmedel för tre år, för att kunna möjliggöra ett längre samarbete kring behovsgruppen. 

Samarbetet mellan Kristianstads kommun och Region Skåne kommer att fortsätta även efter 

kommunens implementering. 
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Avsikten med samarbetet, är ändå att så mycket som möjligt utvecklas utifrån arbetssätt och 

synsätt som harmonierar med samarbetsparternas ordinarie uppdrag och arbete.    

Styrgruppens representanter har i uppdrag och ansvarar för att driva implementeringsfrågor i 

sina respektive verksamheter och löpande återrapportera arbetet med detta till styrgruppen. 

Styrgruppen har också ansvar för att tillsammans med den externa utvärderaren och de 

Finsam-finansierade medarbetarna identifiera vad som skulle kunna implementeras samt för 

att ta fram en plan för implementering för Kristianstads kommun. I planen ska preciseras hur 

samarbetet ska läggas upp och kunna utvärderas även efter kommunens implementering och 

planen ska vara framarbetad, beslutad i styrgruppen och förankrad hos parterna senast vid 

utgången tredje kvartalet projektår 1 (2019).  

 

Övrigt 

I samband med utgången av projektår år 1 kommer en fördjupad uppföljning och analys av 

det första årets arbete att göras i syfte att få klarhet i eventuella behov av förändringar m.m., 

som kan behöva genomföras år 2 för att säkerställa att arbetet drivs mot en långsiktigt 

fungerande arbetsmodell. 

Skulle den fördjupade uppföljningen visa, att det finns behov av förändringar eller ökade 

resurser för tid, medarbetare eller dyl. kommer äskande om ytterligare medel från 

Samordningsförbundet Skåne Nordost att ske. Visar den fördjupade uppföljningen däremot ett 

behov av minskade resurser, kommer det att rapporteras till styrelsen.  

 

 

 

Underskrifter av företrädare för de ansökande parterna 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Merete Tillman   Karin Bengtsson 

Kristianstads kommun   Region Skåne 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

Plats och datum för underskrift  Plats och datum för underskrift 

 


