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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel
till mellanboende för våldsutsatta kvinnor
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län
om utvecklingsmedel till mellanboende med stödinsatser för våldsutsatta
kvinnor, totalt 829 000 kr för första året.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör
Sakir Demirel
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Ärendet gäller en ansökan till Länsstyrelsen om medel för att utveckla mellanboende med stödinsatser för våldsutsatta kvinnor. Målet för regeringens satsning är
bland annat att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar
våld långsiktigt ska förbättras och kvalitetsutvecklas.
Förvaltningen vill vidareutveckla stödet och normalisera kvinnornas och barnens
livssituation efter tiden i skyddat boende och i avvaktan en mer permanent lösning
av boendet. Under året har ett samarbete påbörjats med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning när det gäller arbetet med våldsutsatta kvinnor. Detta samarbete
kommer även att omfatta mellanboendet under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar medel till båda stadsdelarna. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden
godkänner ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län.
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Bilaga
Ansökan om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter 2007-2008

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av staben för social omsorg i samråd med kvinnofridsteamet.
Samråd har även skett med kvinnofridsteamet vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, som kommer att föreslå sin stadsdelsnämnd att godkänna en liknande
ansökan.

Bakgrund
Kvinnofridsteamet
Kvinnofridsteamet i Rinkeby-Kista har sedan starten 2003 successivt utvecklat
verksamheten för att ge ett bra stöd till kvinnor som utsatts för hot och våld av
närstående män och till barnen i dessa familjer. I samråd med kvinnorna kontaktas
också männen som erbjuds hjälpinsatser för att upphöra med våldet. Ett samarbete
sker alltid med barn- och ungdomsenheten i samband med att barnavårdsutredning
inleds. Barn- eller ungdomsenheten gör en bedömning av barnens behov och kan
erbjuda insats i form av krisstöd genom resursenheten.
Arbetet i teamet präglas av säkerhetstänkande och handläggarna använder sig av
ett särskilt instrument för att göra en bedömning av risk- och hotbild för kvinnan
och barnen. Kvinnofridsteamet har vidare utvecklat en strukturerad samtalsserie
utifrån ett kognitivt förhållningssätt samt erbjuder och gruppverksamhet för kvinnor som lämnat en våldsam relation.
Ansökan till länsstyrelsen
Många kvinnor behöver i det akuta skedet placeras i skyddat boende. Tyvärr tenderar tiderna i skyddat boende bli alltför långa i brist på alternativa boenden för de
kvinnor som inte kan återvända till tidigare boende. Det är också psykiskt påfrestande både för kvinnan och i förekommande fall barnen att bo i en miljö där det
hela tiden kommer nya kvinnor som befinner sig i akut kris. För barnen innebär
det ofta att de på grund av hotbilden inte kan gå i sin tidigare förskola eller skola.
Kvinnorna och barnens situation behöver normaliseras och kvinnan behöver ofta
en längre tids stöd för att bygga upp en ny tillvaro efter separationen från den man
som varit våldsam.
Kvinnofridsteamet vill därför utveckla stödinsatser i mellanboenden i avvaktan
annat godtagbart boende för kvinnan och barnen. Ett mellanboende ska administreras på samma sätt som tränings- och försökslägenheter. Tiden i ett mellanboende
ska helst inte överstiga sex månader och under den tiden ska kvinnorna erbjudas
olika former av stöd både individuellt och i grupp.
Kvinnofridsteamet har under året påbörjat ett erfarenhetsutbyte med kvinnofridsenheten i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning som också avser att ansöka om
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verksamhetsbidrag till mellanboende för målgruppen. Enheterna planerar att samarbeta avseende erfarenhetsutbyte, metodutveckling och vid skyddsbehov för
kvinnorna även när det gäller nyttjandet av mellanboenden i varandras stadsdelar.
Arbetssätt, insatser och budget framgår av bilagda ansökan till Länsstyrelsen. Ansökan ska inlämnas till Länsstyrelsen senast den 1 oktober 2007.
Länsstyrelsens verksamhetsbidrag
Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor årligen för åren 2007 och 2008 i syfte
att förstärka och utveckla kvinnojoursverksamheterna i landets kommuner. Länsstyrelsen i Stockholms län har fått cirka 21, 6 miljoner kronor för 2007 och lika
mycket för 2008 att fördela. Målet för regeringens satsning är bland annat att socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld långsiktigt
ska förbättras och kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat,
strukturerat och samordnat. Länsstyrelsen ser gärna ansökningar som syftar till att
bygga upp länsövergripande resurser för särskilt utsatta grupper.
Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2007.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Länsstyrelsen
i Stockholms län om verksamhetsbidrag till mellanboende med stödinsatser för
våldsutsatta kvinnor.
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