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Avgifter för skyddat boende på Kriscentrum för kvinnor
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner att boendeavgiften för skyddat boende på Kriscentrum för kvinnor fastställs till 400 kronor/dygn för kvinna och 150 kronor/dygn och barn när placering sker av stadsdelsförvaltning eller Socialtjänstförvaltningen för resterande del av 2004.

Dag Helin

Rita Kahn

Sammanfattning
Beläggningen på Kriscentrum för kvinnor (KC) minskat under de senaste 18 månaderna. Efterfrågan på den öppna mottagningen, som är avgiftsfri, tenderar att öka.
För att möjliggöra att fler kvinnor bereds plats på det skyddade boendet föreslår
förvaltningen att avgiften för boendet sänks och att subventioneringen finansieras
genom en omdisponering av förvaltningens budget.
Bakgrund
Socialtjänstnämnden (SotN) har i samband med verksamhetsplan och budget för
2004 fastställt avgiften för skyddat boende på KC till 865 kr/dygn för kvinna och
270 kr/dygn per barn. Andra kommuner betalar 1.353 kronor/dygn för ensam kvinna utan barn och för kvinna med barn (oavsett hur många) 2.431 kronor/dygn.
Kommunfullmäktige har beslutat att 70 kronor/dygn kan tas i egenavgift i skyddat
boende. Denna avgift avser boendet. Mat ingår inte utan varje kvinna ansvarar själv
för mathållningen i boendet på KC. För andra kommuner är avgiften för 2004 fast-
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ställd till 1.353 kronor/dygn för kvinna utan barn och 2.431 kronor/dygn för kvinna
med barn (oavsett antal).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter inom Socialtjänstförvaltningen.
Kriscentrum för kvinnor
På Kriscentrum för kvinnor, som är Stockholms stads kommunala kvinnojour, kan
våldsutsatta kvinnor få skydd, stöd och en fristad.
Verksamheten vid KC består av tre samverkande delar:
•
ett boende för kvinnor med eller utan barn, som tvingats lämna sina hem och är i
behov av skyddat boende,
•
en mottagning, som ska erbjuda information, rådgivning samt samtal för våldsutsatta kvinnor, som ordnat sitt boende själva och
•
en jourtelefon, som ska vara tillgänglig för akuta telefonsamtal dygnet runt.
KC erbjuder skyddat boende för kvinnor, med eller utan barn, som utsatts för våld
av sina män/sammanboende och medverkar under boendetiden till insatser som en
del i en handlingsplan i samarbete med placerande förvaltning. Insatserna sker med
stöd av 2 kap. 2 § och 3 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Kvinnorna tas emot efter
att beslut fattats vid placerande förvaltning, Socialjouren eller i förekommande fall
av annan kommun. Det skyddade boendet har plats för 10 kvinnor med eller utan
barn.
Den öppna mottagningen på KC erbjuder, krissamtal, rådgivning, viss juridisk konsultation. Dessa samtal är kostnadsfria och kvinnan får vara anonym om hon så
önskar.
Antalet anmälda kvinnofridsbrott ökar
Trenden under senare år är att antalet anmälda kvinnofridsbrott ökar. Enligt tillgänglig statistik från polismyndigheten anmäldes 6% (en ökning med 298 brott) fler
våldsbrott mot kvinna (begånget av bekant) under 2003 än under 2002 (4.881
våldsbrott under 2002 jämfört med 5.179 våldsbrott under 2003). Misshandel mot
kvinna begånget av bekant ökade med 3% (en ökning med 132 brott) i länet och
grov kvinnofridskränkning ökade med 45%. Söderort har den största antalsmässiga
ökningen av kvinnofridskränkning med 57 brott (en ökning med 72%) och City den
näst största med 37 brott (en ökning med 97%).
Beläggningen på Kriscentrum minskar
Efterfrågan på platser till det skyddade boendet på KC har minskat under de senaste
18 månaderna. Tidigare hade verksamheten oftast full beläggning och fick hänvisa
till andra boendealternativ. Budgeten för 2004 bygger på en 90%-ig beläggning,
vilket innebär att 3.285 vårddygn/år d.v.s. i genomsnitt 274 vårddygn/månad ska
uppnås. Denna nivå har under året endast uppnåtts under mars månad 2004.
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Antalet vårddygn i januari 2003 uppgick till 297 vårddygn1 och i augusti 2003 till
243 vårddygn. I december 2003 uppgick antalet vårddygn till 124 för att sedan öka
under första kvartalet 2004. Därefter minskade antalet placeringar på nytt och i augusti 2004 uppnåddes 120 vårddygn d.v.s en genomsnittlig beläggning på 3 platser
av 10 möjliga.
Dygnsbeläggning 2003 och 2004
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För närvarande är 5 kvinnor inskrivna på KC. Även andra verksamheter, som erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, har uppmärksammat att efterfrågan
på skyddade boendeplatser för våldsutsatta kvinnor minskat från stadsdelsförvaltningarna. Det blir vanligare att endast akuta placeringar görs och att stadsdelsförvaltningarna därefter ordnar annat boende för kvinnorna. Placeringar görs i jourlägenheter, i kvinnojourer, som erbjuder billigare boende, på vandrarhem etc. Ekonomiska skäl uppges många gånger ligga till grund för att placeringarna och placeringstiderna minskat betydligt.
Den minskade beläggningen på Kriscentrum för kvinnor innebär minskade intäkter
och ett underskott beräknas uppkomma om inte efterfrågan på platser ökar från
stadsdelsförvaltningarna.
Budget
Kriscentrums budget uppgår till 9.428 tkr brutto, intäkter 3.774 tkr, 5.654 tkr netto.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Antalet anmäla kvinnofridsbrott ökar i länet samtidigt som beläggningen på KC
minskar. Enligt förvaltningens bedömning finns det ingenting som tyder på att behovet av stöd och skydd minskat för de våldsutsatta kvinnorna. Efterfrågan på den
öppna mottagningen, som är avgiftsfri, tenderar att öka. En möjlig förklaring till
den minskade efterfrågan på skyddade boendeplatser för våldsutsatta kvinnor kan
vara den relativt höga boendeavgiften som tas på KC.

1

Full beläggning i 10 rum utgör 3.650 vårddygn på ett år (ca 304 vårddygn/månad).
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Det är angeläget att våldsutsatta kvinnor och deras barn erbjuds det stöd och det
skydd som de behöver i den akuta situationen och att inte en lägre omhändertagandenivå erbjuds av ekonomiska skäl. Förvaltningen föreslår därför att avgifterna på
KC subventioneras för invånare i staden till 400 kronor/dygn för kvinna och 150
kronor/dygn och barn. Subventionen finansieras genom att förvaltningen gör omdisponeringar i budgeten. Samma avgift som tidigare föreslås gälla för andra kommuner.
Enligt budgetprognosen kommer ett underskott på ca 1,1 mkr att uppkomma om
KC har samma beläggning året ut som under augusti månad. Om alla platser beläggs och avgiften sänks enligt förvaltningens förslag uppskattas intäkten uppgå till
i genomsnitt ca 500 kronor/dygn och placering (för kvinna och eventuella barn).
Det prognosticerade underskottet beräknas då minska till ca 0,5 mkr.

