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Verksamhetsb erättelse 20L4
Rikskriscentrums 28 medlemsorganisationer har und,er 2014 genomfort ett omfattande
professionellt behandlingsarbete med miin i olika former av livskriser samt arbetat med
behandling av våldsutövare, våldsutsatta och barn som upplevt våld med fokus på det våld som
sker i nära relationer. Medlemsorganisationema utgör en utomordentligt viktig grund i Sverige
ft)r det behandlingsarbete som idag bedrivs drir Rikskriscentrum har en ,u-oidrr*de funktion
vad gäller att skapa forum ftir den samlade kompetensen i landet samt bedriva utvecklingsarbete
för att öka kunskapen inom fliltet. Utifran ett behandlingsperspektiv är kvalitö, risk och skydd
samt rättssäkerhet kunskapsmarkörer som Rikskriscentrum idag är ledande i att bevaka, beiysa
och utveckla.

De organisationer i Sverige som är medlemmar är; Kriscentrum för män, Integrerade
mottagningar för män, kvinnor och bam samt mottagningar dåir man arbetar renodlat med våld
i nära relationer.

Rikskriscentrums roll som riksorganisation ftir verksamheterna ar att skapa forum ft)r
erfarenhetsutbyte och utbildning, samtidigt arbeta utåtriktat med att ge dessa frågor
uppmärksamhet och slutligen agera som aktiv strategisk samarbetspartner i olika
utvecklingsfrågor med andra professionella fran olika sammanhang, främst forskare, politiker
och andra organisationer.

Följande verksamheter antogs som medlelnmar 2014: Familjevåldsgruppen i Helsingborg och
Familjerådgivningen i Luleå.

Två verksamheter uteslöts i samband med att de efter upprepad uppvaktning inte levererat de
dokument som årligen behöver redovisas ftir att upprätthålla medlemskap.

Medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer i Rikskriscentrum under 2014 är:

Kriscentrum ft)r män och Utväg Män i Göteborg
Manscentrum i Stockholm
Kriscentrum Mellersta Skane
Kriscentrum Malmö
Kriscentrum for män i Ängelholm, Båstad och Örkelljunga
Mansmottagningen i Trelleborg
Krismottagning ftir mtin i Stenungssund, Orust och Tjörn
Kriscentrum för miin, Stickaq i Gävle
Manscentrum Östra Södertörn i Haninge
Krismottagningen ft)r män i Karlstad



Stödcentrum ftir män i partille
Kriscentrum för miin i Västmanland
Kriscentrum Kristianstad
Krismottagningen ft)r män i Kungälv och Ale
Resurscentrum mot våld i ömsköldsvik
Krismottagning ftir män, bam och kvinnor i Munkfors
Mansmottagningen Fredman i Nyköping
ATV (Alternativ till våld) i Södra Kalmars liin
Kris- och våldsmottagningen i Falun och Borlåinge
Mottagningen mot våld i ntira relationer i Uppsala (MVU)
Utväg Södra Älvsborg
Mansmottagningen örebro
Kriscentrum Halmstad
Familj efridsteamet i Hässleholm
ATV (Alternativ till våld) Jönköping
Familj evålds gruppen Helsingborg
Familj erådgivningen i Luleå.
Samtalsbyrån med familjerådgivning i Gällivare, Jokkmokk och Pajala.

Styrelsen
Under 2014har Rikskriscentrums styrelse bestått av:

Johriny Jakobsson ordftirande. Stickan, kriscentrum ftir män, i Gävle
Kerstin Holmberg vice ordftrande. Kriscentrum mellersta Skane
Marie Persson Kassör. Familjefridsteamet Hässleholm
Jan Andersson Ordinarie ledamot. Alternativ till våld i Södra Kalmars län
Gunnar Iverhagen Ord. ledamot. Krismottagning för män, barn och kvinnor i Munkfors
Daniel Johansson Suppleant- Resurscentrum mot våld, Örnsköldsvik
Kirsi Dufva Suppleant- Utväg Södra Älvsborg
Peter Ericsson Suppleant. Manscentrum Östra Södertörn

Valberedning
Hel6n Elmqvist, Familjefridsteamet i Hässleholm
Ritva Sulin Sundberg, Mansmottagningen i Trelleborg till valberedning.

Revisorer
Revisor har under 2014 varit Magnus Haak, Cederblads AB i Malmö

Årsmöte
Årsmötet hölls 20 14- 05-12
Plats: SAS Radison Blue, Arlanda

Styrelsemöten
Under aret har styrelsen hållit 5 protokollftrda sammanträden samt två Skype sammankomster.



Skypemöten
Rikskriscentrums styrelseledamöter är spridda över hela landet och var ekonomi iir anstriingd.
Vi har därfor sökt vägar att sköta delar av vårt samarbete på distans och på så vis fä ner dlra
resekostnader. Detta har skett i form av arbetsmöten via Skype. Forumet har använts ftir
samordning av logistik och ansvarsområden i det löpande styrelsearbetet och har hittills inte
varit beslutsfattande och har diirftr inte protokollförti.

Kanslifunktion
Rikskriscentrum anser det angeläget att skapa ett nationellt kansli med personella resurser för
att på ett tydligare och mer systematiskt sätt kunna både leda och medverka i arbetet med att
utveckla frågorna rörande våld i nära relation både in mot de egna verksamheterna men också
ut i arbetsftiltet istort. Ett forsta steg mot en sådan fysis[ etablering togs 2010 då en
kanslifunktion inrättades inom Rikskriscentrum som omfattade 6-8 arbetitimmar per vecka.
Under 2011 utvecklades den till att omfatta 8-10 timmar per vecka. Syftet med funktionen iir
att ge administrativt stod till styrelsen och medlemsorganisationema, planera och genomföra
verksamhet samt vara aktiv och drivande i utvecklingsarbete. fanihfunktionen iir direkt
underställd styrelsen. Vid årsmötesforhandlingarna i maj 2012 beslutades att ftirlägga
kanslifunktionen till Manscentrum Stockholm diir Ola Modin sköter uppgiften.
Under 2013-2014 har ansvaret tagits över av Owe Sjölander som därefter skött all löpande
administration och löpande kontakter. I kanslifunktionen har det också ingått att fortsätta
utveckla hemsidan i kontakt med vår webmaster. Owe Sjölander har planerat och ansvarat ft)r
utbildningskonferensen på Sätra Bruk tillsammans med Allmiinna Barnhuset samt tillsammans
med styrelsen planerat och genomfört årsmötet.

Framtidskonferens på Sätra Bruk, mars 2014
Rikskriscentrums framtid vad gäller organisation, inriktning och de kommande årens
verksamhet diskuterades under tvä dagar i mars och under ledning av en extern konsult.
Konferensen var välbesökt och resulterade i en verksamhetsplan ftir de kommande tre åren och
som godkändes på årsmötet.

VERKSAMHETSPLAN 2014 _2017

Övergripande mål
Rikskriscentrum organiserar mottagningar vilka erbjuder rådgivning/samtalsstöd,ibehandling till personer som
använder våld eller riskerar att börja anviinda våld mot en närstående. Flera mottagningar erbjuder även hjälp till
män i kris.
Mottagningarnas arbete har ett överordnande syfte, att allt våldsamt beteende ska upphöra eller ftirhindra au
utvecklas. Att arbeta med hållbar beteendeftirändring hos våldsutövare kräver hög professionalitet och erfarenhet
hos behandlaren. Viktigt fokus är säkerhetstänkande ft)r parhern och barnen.
Rikskriscentrum har även som mål att arbeta ftirebyggande mot våld genom motivationsarbete och
kunskapsspridning.
Flera mottagningar är små och utspridda över landet. Rikskriscentrum siikerställer att man bedriver ett seriöst
arbete samt att metodutveckling kommer alla till del.
Verksamhetsplanen har sin grund i resultatet av Rikskriscentrums framtidskonferens i mars 2014.

Verksamhetsplanen kommer att revideras om ekonomin och stadgeändringar kräver det.

Prioriterade områden:
o Organisationsutveckling
o Gemensam plattform
r Erfarenhetsutbyte
e Fortbildning
o Samverkan



Opinionsbildning

Organisationsutveckling
Styrelsen

e Styrelsen ansvarar ftir att kontakt upprättas med Socialstyrelsen, avdelningen for regler och behörighet,
angående Rikskriscentrums ekonomiska situation.

o Styrelsen ska utreda varlor verksamhetsbidraget halverats och foreslå åtgärder.
o Styrelsen ska utreda om individuellt medlemskap är mer ftrdelaktigt av ekonomiska eller andra skä1.o Styrelsen ansvarar for att kontinuerlig kontakt upprättas med Socialsty.elsen, avdelningen lor

kunskapsstl, ning, angående samverkan i utvecklingsfrågor som rör bihandling av våldsutövare samt
ftirbyggande arbete mot våld i niira relationer.

Kansli
. En arvoderad kanslist arbetar 8 h/veckan.
r Ansvarar ftir att kommunikationen till och mellan medlemmarna ftirbättras.
. Uppdaterar hemsidan och håller den aktuell.
o Ansvarar lor Rikskriscentrums administration, upploljning av statistik samt planering av

möten/konferenser.
o Kanslisten är adjungerad som sekreterare vid styrelsemöten.

Gemensam plattform
o Rikskriscentrum ska arbeta med att lorrydliga kriterier ftir medlemskap och kompetenskrav.
r Utveckla arbetet med risk och säkerhetsbedömningar samt partnerkontakt.
o Fortsätta arbetet med att stärka barnperspektivet och arbeta ft)r ett gott ftiräldraskap.
o Fortsätta utveckla det lorebyggande arbetet mot våld i nära relationer genom att nå fler män i kris.

Erfarenhetsutbyte
o Rikskriscentrum ska verka for en aktiv metodutveckling genom att skapa forum for medlemmar att

delge varandra erfarenheter från de olika mottagningarna. Äldre och stora mottagningar har ett särskilt
ansvar ltir att stödja nya och mindre mottagningar.

o De regionala nätverken ska underlätta utbltet och främja arbetet efter lokala forutsättningar.
o Rikskriscentrum ska erbjuda en konferens om året då erfarenhetsutby,te är i fokus.
o Använda sociala media fiir att utöka kontakten mellan medlemmarna.

Fortbildning
o Rikskriscentrum ska fortsätta samarbetet med Allmänna bamhuset och erbjuda ett fortbildningstillftille

varje år med tema barn och ungdomar.
r Rikskriscentrum ska fiämja fortbildning genom att informera medlemmama om de relevanta kurser och

foreläsningar som erbjuds i landet.

Samverkan
o Rikskriscentrum ska samverka med Socialstyrelsen i arbetet med metodutveckling.
r Fortsatt samverkan och deltagande i nätverk tillsammans med andra organisationer och myndigheter

som arbetar mot våld i nära relationer och med män i kris.
. Bjuda in samverkanspartners till möten med Riksskricentrum.

Opinionsbildning
o Rikskriscentrum strävar efter att vara en självklar röst i debatten om jämställdhet och våld i nära

relationer. För att nå dit måste vi bli mer kända.
o Rikskriscentrum ska fungera som remissinstans.
o Hemsidan ska vara aktuell och informativ.
o Informationsmaterial, exempelvis flyers, bör tillverkas och spridas.



Utbildningskonferens Sätra Bruk - Allmänna Barnhuset
Rikskriscentrum genomfdrde 26 - 28 november 2014 sin arliga utbildningskonferens på Sätra
Bruk i samarbete med Allmänna Barnhuset. Konferensens tema var "Att se barnen i
behandlingsarbetet mot våld i nära relationer." på årets konferens belyste vi
terapeutens/socialarbetarens ftrhållningssätt och ansvar ftir bam som uppler,t/bevittnat våld
och till våldsutövande ft)räldrar.

Anledningen till temat var att under 2014 har såväl Socialstyrelsens allmänna råd som
regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer kommit med föreskrifter,
allmänna råd och ftrslag som ytterligare tydliggör barns utsatthet och behov av åtgärder i
familjer där våld ftjrekommer.
För Rikskriscentrums medlemsorganisationer och dess terapeuter innebär detta i praktiken att
ständigt ha ett barnperspektiv närvarande i behandlingsarbetet och att utveckla
behandlingsarbetet med våldsutövande foräldrar på så sätt att barn som utsatts ftir våld
implicit finns närvarande i terapirummet.

Föreläsare var Marius Råkil från Altemativ til Vold (ATV) i Norge. Marius genomförde två
workshops utifran detta perspektiv.

Konferensen avslutades med ett erfarenhetsutbyte i temat mellan deltagarna som leddes av
Rikskriscentrums styrelse.
Utbildningskonferensen var en aktivitet ftir våra medlemsorganisationer.

Minimum Standard of Practice - en arbetsgrupp

En arbetsgrupp ledd av Owe Sjölander fick vid årsmötet 2012 i uppdrag att utforma
grundläggande kriterier i arbetet med våldsutövare och som underlag för medlemskap i
Rikskriscentrum. Syftet med att skapa grundläggande kriterier ftir medlemskap var att
kvalitetssäkra arbetet med våldsutsatta och med våldsutövare.

Allt efter att arbetet fortskridit har kriterierna delats in i 4 grupper.
. Risk och säkerhetsbedömning
o Partnerkontaktlpafinererbjudande
o Barnperspektiv
o Uppftljning/utvärdering/dokumentation

Arbetet har fortsatt under 2014. Arbetsgruppen har {tiljt och awaktat resultatet av
Socialstyrelsens båda proj ekt

o Säkerhetsarbete med partnerkontakt och riskbedömning.
. Systematisk uppftiljning av behandling och resultat i verksamheter som arbetar med

våldsutövare.

Arbetsgruppen kommer att presentera ett forslag till grundläggande kriterier vid arsmötet
2015.



Stora Rådet.
Johnny Jakobsson deltog den 3/1 1 i Stora rådet. Ett forum ftir som Socialstyrelsen inbjuder
till for de organisationer som erhållit statsbidrag. Socialstyrelsen informerade om
forutsättningar ft)r framtida medel; 111 organisationer har ansökt om sammantaget22S
miljoner kr. För 2014 beviljades 90 milj. Kr. Det blir diirftir tydligt att årets ansökningar tros
vida överstiga det belopp Socialstyrelsen har att ft)rdela. Prioriterade verksamhetsområden iir
alkohol- och våldsprevention.

SKL:s temadag om våldsutövare.
Marie Persson deltog från Rikskriscentrum på SKL:s temadag om våldsutövare. Syftet med
konferensen var att diskutera langsiktig strategi i arbetet mot mäns våld mot kvinnor:
Dagen avslutades med "Speakers comer" där Marie Persson höll en kort information om
Rikskriscentrum.

Socialstyrelsen/ Justitiedepartementet
Kerstin Holmberg har under året haft löpande kontakt med socialstyrelsen i samband med
ft)reskrifter om våld i nära relationer och Webbstödet.
Vidare har Rikskriscentrums styrelse haft kontakter med Socialstyrelsen angående
Rikskriscentrums statsbidrag som har minskat under en foljd av är.
Kerstin Holmberg och Owe Sjölander har även haft möte med Per Ame Håkansson, ansvarig
ftr frågor avs. våldsutövare på Socialstyrelsen angående samverkan kring arbetet med
våldsutövare.

Remissvar och skrivelser

Rikskriscentrum lämnade under januari 2014 ett remissvar på forslag till föreskrifter

och allmänna räd om våld i niira relationer, Dnr 4.1.1 - 4363512013.(se vidare

http : //rikskriscentrum. se/pdf/remis svar-rikskriscentrum- soc ialstwelsen.pd0

Rikskriscentrum salnmanställde ett yttrande över den nationella samordnarens Carin

Götblads betiinkande, Våld i nära relationer - en folkhalsofråga, SOU 2014:49.

Rikskriscentrum framft)rde sina tankar vad det gäller lorövarfokus med tydlig signal

om att vi ser oss som självklar aktör och ansvarig ft)r en stödlinje for människor som

har problem med våld, hot och kränkande beteende. ( se vidare

http : //rikskrisce ntrum. se/pdflrk-remissvar- gotblad.pd0

Styrelsen har även i en skrivelse bemött regeringskansliets utskickade frågeställningar:

1. Vilka områden anser ni är viktigast attha med i en nationell strategi?

2. Hur kan en nationell strategi få bäst effekt och ftiljsamhet på lokal och

regional nivå?
3. Har ni förslag pänägrakonkreta och uppftljningsbara mål? (Hur mäter

vi effekten bäst?)
4. Hur kan samverkan mellan myndigheter och organisationer ftirbättras

och bli mer samordnat och effektir,'t jämfort med idag?

Se svaret på frågoma på http/rikskriscentrum;e/arkiv/



Websidan
Vincent Orback har varit webbansvarig ftr hemsida under 2014. Hemsidan har i snitt ca 400
unika besökare per månad.

Rikskriscentrums klientstatistik för 2014.
liugosju av sammanlagt dugoåtta krismottagningar har liimnat in statistikuppgifter ftir år
20t3.
Under 2014 besökte drygt 2500 män, ca 1700 kvinnor och ca 300 barn Riksorganisationens
medlemsmottagningar ftir enskilda samtal eller gruppsamtal.
ca 400 våldsutsatta hade kontakt med mottagningarna inom ramen för
p artnerkont aktl p artnererbj udande.
Antalet samtalstillfiillen uppgick till drygt 30 000.

Mottagningarna tog också emot ca 4000 rådgivande och informerande telefonsamtal och e-
post från allmåinheten.

Cirka 70 Yo av mottagningarnas redovisade iirenden har relationsvåld (enligt
Riksorganisationens våldsdefinition) ingått i problematiken.

Uppskattningsvis har våra besökare, 4500 till antalet, tillsammans ca 4500 barn och/eller
styvbarn.

Kommentar:

Antalet besökare på Rikskriscentrums medlemsmottagningar visar en svag ökning jämför med
2013. Antalet våldsutsatta och bam som upplevt våld star ftir ökningen medan antalet män är
på samma nivå som under 2013. Fortfarande imponerande siffror med tanke på att de flesta av
landets specialistmottagningar är små och med knappa resurser.

Dock finner Rikskriscentrum det bekymmersamt att inte antalet miin ökar på mottagningama
och ser flera orsaker till detta:

Antalet tjänster/terapeuter på specialistmottagningarrra har legat relativt konstant
under perioden trots stora satsningar på våld r nara relationer, såväl centralt, regionalt
och lokalt som ekonomiskt och personellt. Rikskriscentrum välkomnar satsningarna
men noterar attbäde behandlingsmdjligheterna och behandlingsutbudet ftjr män i kris
och ftir våldsutövande män inte gynnats utan har en fortsatt mycket svag utveckling.

Få specialistmottagningar ftir män har etablerats de senaste åren. De
specialistmottagningar som trots allt etablerats har helt eller delvis frångått
kombinationen kris- och ickevåldsmottagning till formån ftir rena
ickevåldsmottagningar och har varit till övervägande del s.k. integrerade
mottagningar. Mottagningar med ett erbjudande till både miin, kvinnor och bam. Till
våldsutövare, våldsutsatta och till bam som upplevt våld.

På de integrerade mottagningarna utgör miinnen en knapp tredjedel av de sökande. Vi
ser stora vinster med att erbjuda samtliga familjemedlemmar hjälp på ett och samma



ställe och kanske under samma tidsperiod. Dock måste vi notera att det inte duger med
den fordelning mellan män och kvinnor, mellan våldsutövare och våldsutsatta som vi
ser idag.

Slutord

För att tydliggöra folkhälsoproblemet våld i nära relationer och i tid kunna möta och
liirhindra våld behövs kombinerade kris- och icke-våldsmottagningar.

Arbetet med våldsutövare och presumtiva våldsutövare behöver i större utsträckning
synliggöras. Öppna, "tillåtande" mottagningar med ,,1åg tröskel,, och med attraktiva
behandlingserbjudanden är fa och har genom aren minsk at i antaltill ftrmån ftir "rena,,
ickevåldsmottagningar. Mottagningar där män som har problem med aggressivitet kan vända
sig i ett så tidigt skede som möjligt behöver erbjudas.

Rikskriscentrum vill verka ftir att alla Sveriges kommuner har en öppen och välkomnande
mottagning ftir människor som har problem med aggressivitet. Antingen de har utsatts ft)r
eller har utövat våld. Rikskriscentrum organiserar sådana mottagningär och har kunskap,
kompetens och professionella terapeuter som denna typ av mottagningar kräver.
Sådana mottagningar behöver finnas parallellt med myndighetsutövning och lagftring.

Konceptet med "lågtröskelmottagningar" ftjr både våldsutövare och män som befinner sig i
riskzonen att utöva våld har visat sig vara en attraktiv kombination.
En kombinerad kris- och ickevåldsmottagning möter ett stort antal miinniskor som söker
hjälp, inte explicitbaraför våld, utan för t.ex. relationsproblem, separationer, livskriser,
depressioner och problem med aggressivitet som ännu inte "gått över styr". En stor grupp
människor som, om inte hjälp kan erbjudas, löper allvarlig risk att beteendet övergår i gror,t
våld. En större satsning på s.k. kris- och ickevåldsmottagningar är ett avgörande steg i
kampen mot folkhälsoproblemet våld i niira relationer.
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