
RIKSKRIS{TNTRUM
Verks amhetsberättelse för 2019

Rikskriscentrums är en riksorganisation som samlar mottagningar som arbetar med professionellt
behandlingsarbete med personer i olika former av livskriser. Fokus är det våld som sker i nära

relationer.

N'Iedlemsorganisationerna är grunden i föremngen. Nfottagningama drivs sår'äl av ideella
organisationer, i stiftelseform, i kommunala och landstingsdrivna r.,erksamheter. Dessa utför
me{parten ar. det behandlingsarbete med våldsutör'are som idag bedrivs i S'i'erige. Flera ar.

verksamheterna ger dessutom informauon, råd, stöd och behandlrrg till våldsutsatta r.-uxna och
barn.

Rikskriscentrum toll som riksorganisation för mottagmngarna är att skapa forum för
erfarenhetsutbyte och utbildning, atbeta utåtriktat med att ge dessa frågor uppmärksamhet och
slg rigen agera som aktir.. strategisk samarbetspartner i olika utvecklingsfuägor med andra

professionelTa fuän olika sammanhang - främst forskare, politiker och andra organisationer.
Föreningen vill bidra till kontrnuetlig kompetensutr-eckling och till att medlemsorganisatioflerna
har tiilgång nll akruell forskrung. Det är en utmaning att behalla kompetensen ör-er tid. L ufran
ett behandhngsperspektiv är kvalitet, risk och skydd samt rättssäkerhet kunskapsmarkörer som
Rikskriscentrrrm ständigt arbetar med för att säkerställa samt utr-eckla sin

verksamhet/verksamheter.

Inriktningen i Sverige för att motverka alla former al, våld r näru relatton fokuseras allt mer på det
förebvggande arbete. Detta betonas rydligt i Regeringens skrir.else 'Nationell strateg lör att.föreblga

och bekämpa mcins uå/ mol kuinnor". En del av det är att möt^ unga med ett tidigt våldsförebyggande
arbete, men det är också viktigt att behandla dem som redan utör,at r'åld för att förhindra
fortsatta övergrepp. Ått ständigt ha med ett barntättsperspektiv är pÅoriterat och att r.etka för
jämställdhet är en naturlig del i atbetet. Att prata om och brvta destrrrktiva maskulinitetsnormer
är ett långsiktigt arbete. Det är viktigt att utör..arna får möjlighet till ett alternadv trll att anr'ända

r'åld.

Medlems organis ation et 2019

\Iid slutet av 201,9 hade RikskriscentrLlm 28 medlemsorganisatiofler, se bifogad lista.

Lrnder ärethar ingen n,v medlemsorganisation tillkommrt. 1 mottagning, Famrljerädgir-rungen i

Gällir.are har avslutat sitt medlemskap. Flera mottapyrrngarhar fatt besparingskrar- och har fått
reducera sin r.'erksamhet. I{ommuner och regionets ansffängda ekonomi medför att r-erksamheter
som inte är drrekt lagstadgade prioriteras bort. Detta samudigt som flera beskriver att antalet
som kontaktar ökar. Rikskriscentrums sfirelse är mvcket oroade för denna uh-eckling som
dtabbar såväl våldsutsatta som r.åldsutövare.
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Styrelsen
Under 2019 har Rikskriscentrums sfi.'relse bestått av:

Nlargot Olsson Ordförande, Åtbetsmarknads-och socialfön almingen i NIaLmö

Irena Rozenberg l(assör, I{riscentrrrm Ntalmö
Sabrna I{ullberg Ledamot och sekreterare, Kriscentrum ISstianstad
Nlats Wilhelmsson Ledamot, I(arlstad
Anna N{odn Ledamot, Luleå
Ånette Eneroth-Larzen Suppleant, Familjefridl{ronoberg

Sq,'relsen harhaft 7 protokollforda möten under 2019 varav ett rar ett planeringsmöte inför
konfrensen. Det första mötet var ett nådagars internat där årets r-erksamhet planerades. Stt'relsen

har g1ädjande nog haft en spridmng ör.er landet - frän N{almö i söder trll I-uleå i norr. År- både

ekonomiska och praktiska skäl genomfördes därför tr'å av mötena delvis ria telefon och skvpe.

Ledamöterna i södra Sverige träffades på plats och ör,riga deltog telefonledes och digitalt. Utöver
genomförande av konferensen och tapporten har mötena haft fokus pa den ekonomiska

situationen och hur r-erksamheten bör ut\.ecklas fuamit. Då Riksknscentrum rnte erhållit medel

till någon kanslifunktion så har allt s§-relsearbete utförts inom ramen för ordrnarie arbeten.

Ekonomi

Rikskriscentmm har under 201.9 haft en mr-cket ansträngd ekonomisk srruadon. För 2019 har medel

fran Socialstr.relsen enbart ber-iljats tdl partnerkontaktprojektet sedan posten försenande

hur''udansökan med en vecka så att den inte kom rn i ad. Utöver projektmedlen för
partnerskapsptojektet har endast resterande medel frän 2018 samt intäkterna frän konferensen

funruts tillgänghga. Ett missförstånd vid överlämmngen från gamla stvrelsen ti1l nva ledde trll att
rngen ansökan glordes för 2020. När mrsstaget uppdagades rar det för sent. Detta kommer att ge

effekter även för 2020 ars r-erksamhet.

Proiekt partnerkontakt

I oktober genomfordes Rrkskriscentrums ådiga konferens med tema partnerkontakt. En central

del al. behandlngsarbetet med våldsutör-ate är att förhindra fortsatt vald. Om man enbart har

kontakt med våldsutövaren kan det vara sr.årt att \.eta om våldet r-etkligen upphör, då man en

barahar utövarens r.-ersion. Föremngen sökte därför projektmedel från Socialsq'relsen för att
kunna stärka arbetet med partnerkontakt och motivera fler mottagningar attinföra metoden.

Partnerkontakt innebär att mottagllingen får samwcke från r-åldsutör-ate att ta kontakt med den

utsatta partnerfl. \,'isa mottagmngar gör detta fiämst som ett säkerhetsarbete, medan andra

dessutom erbjuder eget stöd till partnern och ibland till eventuellabarn. Ca hälften av

Rikskriscentrums mottagringar arbetar med någon form av partnerkontakt. Inföt konferensen

genomfördes en enkät där aktuella mottagrungar beskrer. hur de arbetar med partnerkontakt,
r-ilka för- och nackdelar de ser med metoden och vilka trps de har till mottagmngar som r.ill börja
arbeta med metoden. Enkäten sammanställdes och fte mottagflngar presenterade sedan sitt
arbete på konferensen. På konfetensen deltog ä'i.en Christrna Eriksson, Länssfi,relsen i Stockholm
och som tidigate arbetat på Socialsnrelsen med ett projekt om partnerskap. Under konferensens

andra dag genomfördes efl u,orkshop där deltagarna fick mojlighet att reflektera ör,,er det som

framkommit och diskutera hur atbetet kan tas vidare.

I projektet ingtck äver. att sammanställa en rapport och handbok om partnetkontakt. Denna
bygger på enkäten, det som ftamkom på konferensen samt den rapport som Socialstytelsen
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publicerade 2015. Rapportefl flflns tillgänglig på föreningens hemsida och har distribuerats till alla

medlemsorganisationer samt till andta intressenter.

Medlemsenkät

Stiftelsen N{anscentrum i Stockholm har fått medel till en administratör/kommunikatöt föt att
arbeta med verksamhetsutveckling. I samatbete medJenrue Hansson - kommunikatören pa

Nlanscentrum - har s§.relsens genomfört och analyserat en medlemsenkät ar.'seende hur

förenrngarna arbetar och r.ilka frägor de anset är viktigast att utr.eckla vidare. Genom

medlemsenkäten har grunden lagts för ett framtida utvecklingsarbete.

Remissarbete

Under 2079 bar ssrelsen s\-atat på en remiss från Årbetsmatknadsdepartementet "Ny modell för
statsbidrag tillr'-issa ideella organisationer inom brottsofferområdet". Utredningen syftar tili att ge

långsiktiga förutsättningar för föreningar som arbetar med stöd u1l brottsoffer inom hela området

r.åld i nära relation. Denna inriktning är mycket bra och positir'. Utredningen har dock ett ensidrgt

otganisationsfokus och stvrelsen saknar en konsekvensbeskrivrung tör våldsutsatta och

våldsutövare.

Föreningen har också medvetkat i nationellt center för l«.innofrids tegeringsuppdtag att stärka

och utr,'eckla i(vinnofiidslinjen kring utsatta rr'än. Rikskriscentrum har betonat att det är r.'iktigt

att alfa r.,åldsutsatta har rätt till stöd, skydd och behandling.

Övrigt

Stl,relsen hade en ambition att uppdatera föreningens hemsida under året. Detta har dock r-isat

sig r.,ara ett större atbete än vad stt relsen mäktade med utan någon administrativ funkuon. En
planering kring atbetet har påbörjats och arbetet ska förhoppningsvis kunna genomföras under

2020.

Revisoter

Rer.isot har under 2019 varit N{agnus Haak, Cederblads AB i N'Ialmö. Se revisionsberättelsen.

Rikskriscentrums klientstatistik föt 2018

Se bilaga 1

Slutotd

Rikskriscentr-um är en parapllorganisation som samlar mottagrungar med olika driftsformer, merl

som har det gemensamt att alla arbetar med behandling av r-åldsutövare i nära relation. Det tvcks

som om r-i faller mellan stolarna gällande vilka anslag vi kan ansöka vilket begränsar våta

möjligheter tr1l att un eckla l-år organisation. Det är glädjande att r.i kan delta som remissinstans

och kan påvetka r.ia detta men samtidigt vill fukskriscentmm påverka mera.

I regenngens nationella strategl beskrivs att mäns vald ska upphöra, att man måste atbeta med

förebvggande åtgärder, jämställdhet och satsningar pd 
^tt 

förändra maskulinitetsnormen. \ri är

trolrgen den fötening i Sverige som har de flesta organisationerna som arbetar med väldsutör.'ate.

Vi kan mera och tillsammans kan ri göra större skilLnad.
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Medlemsorganisationer i Rikskriscentrum under 20L9:

Resurscentr-um mot r-ald - Örnsköldstik
Centmm mot r.äld, CNIV - Luleå

Stickan, en krismottagntng för män
Centrum mot våld r nära relationer, CN,t\r - \'rästeräs/\rästmanland

Centrum mot r-åld i r.ära relationer - Hudiksr.'all

NI\rU N{ottagningefl mot våld i nära relationer, Uppsala

N orra \'ärmlands l(rismottagningar

Örebro Iäns mansmottagning

I{rismottagning för män, I{atlstad

l\{anscentrrrm Östta Södertörn

Stiftelsen N,lanscentrum, Stockholm

Familj eftidsmottagmngen, Nvköping
Utväg i Södra Äh,sborg

ÅTVJönköping
I(rismottagningen våld inära rclatton - I(ungäh. och Åle kommun
Socialfön altningen, \'åld i nära relationer
Stödcentrum för män i Patille
Familj erådgivning/ I{rismottagflmg, S tenungs sund

I{riscentrrrm för män - Göteborg
I{riscentrum N{elletsta Skåne

Famrlj efridsteamet Hässleholm

I{riscentrum Samtalsmottagning i Malmö

I{ris centrrrm i I{ris tians tad
Familj er.åldsgruppen, Helsrngborg

Famili er,åldsgruppefl , Ttelleborg kommun

Familje fridsteamet - Ängelholm

I(riscentrum - \råld r nära relation - Halmstad

Familj eftid I{ronoberg
Ålternatir.. till r.åld i I{almar län
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