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Sammanfattning
Margareta Olofsson (v) Monika Lindh (s) och Christer Öhgren (mp) har i en
skrivelse till socialtjänstnämnden om utvärdering av Kruton, föreslagit att
förvaltningen får i uppdrag att se över verksamheten. Bakgrund till förslaget är
att samtidigt som institutionen har tomma platser, beviljar länsstyrelserna i
storstadslänen medel till nya platser i andra skyddade boenden. För Stockholms
läns del tillskapas 16 nya platser.
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Antalet belagda platser har sedan starten av Krutons skyddade boende varierat.
Idag när verksamheten är känd och alltmer etablerad har man en beläggning
om 75 %, vilket motsvarar förväntade prestationer.
Under tiden maj 2002 och till dags dato har 69 flickor varav 50 från
stadsdelsförvaltningar, varit inskrivna på Kruton, några av dem mer än en
period. Den tid som man i genomsnitt bott på institutionen är 7 veckor.
Uppföljningar via enkäter och samtal har gjorts med flickor i samband med
utskrivning från Kruton. Flickorna uppger att de fått mycket hjälp och stöd,
särskilt genom det kontaktmannaskap som tillämpas.
En mer djupgående och vetenskaplig utvärdering av Krutons skyddade boende
kommer att genomföras under hösten 2004. Forskaren Åsa Eldén,
Genusavdelningen vid Uppsala universitet, kommer att ansvara för
utvärderingen.
Bakgrund
Margareta Olofsson (v) Monika Lindh (s) och Christer Öhgren (mp) har i en
skrivelse till socialtjänstnämnden om utvärdering av Kruton, ställt följande
frågor:
• vad är det som gör att stadsdelarna och kommunerna inte köper platser i
större utsträckning av Kruton mot bakgrund av att länsstyrelserna bedömer
behovet av skyddade platser till 150 – 300 i landet? Är det en prisfråga?
• Är inte boendet anpassat efter behovet?
• Ser inte stadsdelar/kommuner behovet av skyddat boende?
• Är inte Krutons verksamhet tillräckligt känd bland socialsekreterare och
kvinnojourer.
• Hur passar Krutons verksamhet ihop med de nya platser som startas?
• Hur kan Krutons verksamhet samagera med de projekt som Länsstyrelsen
beviljat medel för?
Frågorna är ställda med anledning av, att samtidigt som Kruton har tomma
platser beviljar länsstyrelserna i storstadslänen medel till platser i andra
skyddade boenden. För Stockholms läns del tillskapas 16 nya platser med stöd
från länsstyrelsen.
Skrivelsen avslutas med att förvaltningen föreslås få i uppdrag att se över
verksamheten vid Kruton.
Antalet belagda platser har sedan starten av Krutons skyddade boende varierat.
Idag när verksamheten är känd och alltmer etablerad har man en beläggning
om 75 %, vilket motsvarar förväntade prestationer. Eftersom verksamheten är
av akut karaktär är det som det nämns i skrivelsen av vikt att viss
”överkapacitet” finns så att man kan ta emot nya flickor som befinner sig i en
akut situation.
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Kostnaden för en plats vid Kruton är 3 600 kr/dygn. Priset för
stadsdelsförvaltningarna är 1 100 kr/dygn. Mellanskillnaden 2 500 kr/dygn är
anslagsfinansierad. Länskommuner och övriga landet betalar 3 600 kr/dygn.
Priset innefattar skyddat boende med hög säkerhetsnivå. Personaltätheten är
hög och varje flicka får tillgång till en kontaktperson. Efter placeringen ges
möjlighet till fortsatt stödkontakt. Krutons personal har inte uppfattat att priset
hindrat placerande stadsdel/kommun från att använda sig av institutionen, när
man bedömt att skyddsbehov finns.
Under tiden maj 2002 och till dags dato har 69 flickor varav 50 från
Stockholms stadsdelsförvaltningar, varit inskrivna på Kruton, några av dem
mer än en period. Den tid som man i genomsnitt bott på institutionen är 7
veckor.
Ett 20-tal uppföljningar via enkäter och samtal har gjorts med flickor i
samband med utskrivning från Kruton. Utifrån dessa kan konstateras att
flickorna upplever att de fått mycket hjälp och stöd, särskilt genom det
kontaktmannaskap som tillämpas. Av 17 placerande handläggare uppger
samtliga att institutionen utfört det överenskomna uppdraget på ett bra eller
mycket bra sätt. Samma resultat fås på frågan hur samarbetet med institutionen
fungerat.
Den debatt som förts i media och på andra håll de senaste åren om
hedersrelaterat psykiskt och fysiskt våld har ökat medvetenheten om problemet
hos såväl socialtjänsten som andra myndigheter. De kontakter som Krutons
personal har med stadsdelsförvaltningar/kommuner vittnar om att man tar
problemet på stort allvar och anser att det för vissa flickor finns behov av
skyddat boende.
Krutons verksamhet torde vara väl känd bland socialsekreterare både hos
stadsdelsförvaltningarna och i länskommunerna. Personalen tog tidigt initiativ
till och leder fortsatt en referensgrupp omkring den aktuella problematiken med
personal från åtta stadsdelsförvaltningar. Man har också kontakter med
frivilligorganisationer och föreningar, vilka är informerade om vilken hjälp
som kan erbjudas vid Kruton för flickor utsatta för hedersrelaterat våld.
Samarbetskontakter finns också med skyddade boenden i övriga landet, gäller
främst Göteborg och Malmöregionen.
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Den typ av skyddat boende som Kruton kan erbjuda och de boenden som är
under uppbyggnad med medel från Länsstyrelsen kan på ett bra sätt komma att
komplettera varandra. Krutons boende är av kollektiv art, flickor med samma
typ av problematik bor tillsammans. De kan få stöd och hjälp av varandra.
Professionell personal finns till hands och en hög säkerhetsgrad upprätthålls.
Om de 16 nya platserna som ska tillskapas i Stockholm skriver Länsstyrelsen i
Stockholms län ” Sexton nya platser med adekvat stöd och säkerhet (6 platser
för unga kvinnor över 18 år och tio platser för flickor 13-18 år) planeras kunna
tas i bruk under första halvåret 2004. Boendet finns i olika former från plats i
HVB-hem till annat kollektivt boende, tränings-/utslussningslägenheter och
familjehem, beroende på det individuella behovet. Platserna förväntas svara
mot behov såväl under en akut fas som under den längre fas som följer där
både socialpsykologiskt stöd och självständighetsträning ska ingå” (Nationell
rapport om skyddat boende mm.)
Krutons ambition är att ha ett nära samarbete med övriga verksamheter av
liknande slag. Flera som planerar/bygger upp verksamheter med skyddat
boende av olika slag har varit i kontakt med Kruton, för att få del av vilka
erfarenheter institutionen gjort.
Kruton har som ett komplement till det skyddade boendet, en öppen
mottagning för råd och stöd till unga flickor utsatta för hedersrelaterad
problematik. Där samarbetar man också nära med föreningen Terrafem, som
utifrån mottagningen, kommer att bedriva gruppverksamheter samt
utbildningsinsatser för bl.a. elevvårdspersonal. Den öppna mottagningen
finansieras delvis med medel från Länsstyrelsen. Terrafem har via
Socialtjänstförvaltningens organisations- och föreningsutskott beviljats medel
för sin verksamhet vid mottagningen.
En mer djupgående och vetenskaplig utvärdering av Krutons skyddade boende
kommer att genomföras under hösten. Forskaren Åsa Eldén,
Genusavdelningen vid Uppsala universitet, kommer att ansvara för
utvärderingen.
Förvaltningens synpunkter
Länsstyrelserna har bedömt att 150–300 flickor från hela landet skulle behöva
skyddat boende i någon form för kortare eller längre tid. För Stockholms läns
del är platser för 16 flickor under uppbyggnad och tillsammans med Krutons 8
platser gör det 24 platser. En framtida utvärdering över hur många platser av
det slag som Kruton erbjuder som utnyttjas, kommer att visa huruvida det är
för få, lagom eller för många platser. Tills vidare bedömer förvaltningen att 6-8
platser är lagom för den efterfrågan som idag finns.
Skulle efterfrågan på Krutons platser minska med tanke på de nya
placeringsalternativ som är under uppbyggnad, kommer förvaltningen att
minska antalet platser vid institutionen.
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Den planerade grundligare utvärderingen av Krutons skyddade boende kommer
att ge en bredare kunskap om den verksamhet som bedrivits där sedan starten
2002. Utvärderingen kan också bli en viktig del i förvaltningens
ställningstagande till Krutons framtida roll, i arbetet för flickor som utsätts för
hedersrelaterat våld och hot om våld.

