PROJEKTPLAN FÖR FORTSATT VERKSAMHET VID
SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGENS ”STÖD OCH RÅDGIVNINGSCENTER
FÖR FLICKOR/UNGA KVINNOR MED UTLÄNDSK HÄRKOMST”
Bakgrund:
Socialtjänstförvaltningen i Stockholm har ett väl utbyggt skyddat boende vid
institutionen Kruton, som på uppdrag av socialtjänstnämnden startade i april 2002. I
uppdraget ingick att man skulle utveckla nya metoder och samverkansformer med
stadsdelsförvaltningar och organisationer, så att man bättre än tidigare skulle kunna
möta och hjälpa utsatta flickor. Sedan maj 2004 består Kruton av två verksamheter,
dels det skyddade boendet, dels ett Stöd- och rådgivningscenter.
Socialtjänstförvaltningen sökte medel till centret under hösten 2003 och erhöll
0,4 mkr för att påbörja uppbyggnaden av en öppen mottagning för flickor/unga kvinnor
2004. I beslutet rekommenderades Socialtjänstförvaltningen att utvärdera verksamheten
vid det skyddade boendet, samt undersöka och ev. initiera samverkan med andra
befintliga mottagningar.
Ansökan om pengar från Länsstyrelsen avser verksamheten vid Stöd- och
rådgivningscentret.
Syfte:
Att genom Stöd- och rådgivningscentrets verksamhet stärka flickor/unga kvinnor så att
deras situation förbättras i relation till familj och samhälle. Vidare medverka till att
offentliga verksamheter/myndigheter får ökad kunskap om målgruppens situation och
därmed bli mer professionella i sitt bemötande av flickorna/unga kvinnorna.
Mål:
Att flickor/unga kvinnor ska kunna vända sig till centret, även anonymt, för att få råd
och vägledning utifrån sin situation. Att de genom verksamheten där ska få stöd för att
ta kontrollen över sina liv.
Centret ska vid behov vara en länk till socialtjänsten och/eller andra myndigheter.
Flickor/unga kvinnor ska få hjälp till skyddat boende, där detta efterfrågas.
I förhållande till offentliga verksamheter/myndigheter är målet att berörda ska få ökad
kunskap och handlingsförmåga.
Målgrupp:
Flickor/unga kvinnor i åldrarna 13 – 20 år med utländsk härkomst, som utsätts eller riskerar
att utsättas för så kallat hedersvåld från nära anhörig/a.
Personal från socialtjänst, skola, ungdomsmottagningar etc. som i sitt arbete möter
flickor/unga kvinnor.

Metod:
Stöd- och rådgivningscentret:
• fungerar som en öppen mottagning för flickor och unga kvinnor, där de ska kunna få
rådgivning, hjälp och stöd i hur de ska kunna hantera sin situation
• är en resurs för stadsdelsförvaltningar och länskommuner, som ska kunna remittera
flickor till centret
• medverkar till att de som är i behov av skyddat boende kan få det på Kruton eller
genom annat alternativt boende
• samverkar med kvinno- och invandrarorganisationer
• fortsätter att tillsammans med andra myndigheter, organisationer e t c utveckla det
upparbetade samarbete som finns.
I samarbete med organisationen Terrafem är centret en kväll i veckan en mötesplats för
flickor/unga kvinnor med utländsk härkomst. Kvällarna har olika innehåll som tex.
föreläsningar, värderingsövningar och forumteater.
Stöd- och mottagningscentret har öppet måndag – fredag 9.00 – 16.30,
onsdagar öppet till 20.00.
I initialskedet har en hel del tid lagts ner på informationsmöten och studiebesök för:
• skolkuratorer,
• socialsekreterare
• högskolestuderande
• kvinnofridsgrupper
• socialarbetare från landsortskommuner
• samhällsmedicinska avdelningen inom Stockholms läns landsting.
SAMSPELET MELLAN STÖD- OCH RÅDGIVNINGSCENTRET OCH DET
SKYDDADE BOENDET
Flickor/unga kvinnor som besöker centret och vars situation är så akut och allvarlig att
man inte kan bo kvar hemma, kan erbjudas plats vid det skyddade boendet, för kortare
eller längre tid. Under boendet kan man delta i olika aktiviteter (ex. Terrafems
onsdagskvällar) på centret. Efter boendet finns centret där flickan/unga kvinnan kan få
fortsatt stöd och hjälp. Kruton förfogar också över ”skyddade” lägenheter som kan
erbjudas där det är en lämplig boendeform efter boendet på institutionen.
Trots den korta tid som gått sedan centret öppnade har man haft en del flickor som sökt
sig dit. I flera fall har flickor i behov via den kontakten placerats på det skyddade
boendet.
Tidsplan:
2005-05-01 – 2005-12-31

Stöd- och rådgivningscentrets budget 2005-01-01 – 2005-12-31:
Utgifter
Personalkostnader inkl.pf (2 tjänster)
1,0 mkr
Lokal inkl. driftkostnader
0,3 mkr
Övrigt (handl, utbildning m.m.)
0,1 mkr
Marknadsföring, information, anordnande
av en mässa (seminarier)
0,2 mkr
Totalt:

1,6 mkr

Socialtjänstförvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen om 0,8 mkr tkr till Stöd- och
rådgivningscentret. Egen finansiering 0,8 mkr.
Erfarenheten visar att för att en nystartad verksamhet ska bli allmänt känd, måste man
lägga ner stor kraft på information inte bara i initialskedet. Därför planerar Stöd- och
rådgivningscentret att under 2005, fortsatt marknadsföra och informera om
verksamheten för breda grupper. Även en mässa kommer att genomföras innehållande
informativa men också utbildningsinslag. Även det skyddade boendet är med i denna
satsning.
KRUTONS SKYDDADE BOENDE
Sedan starten av det skyddade boendet har sammanlagt ett 85-tal flickor/unga kvinnor
varit inskrivna där. Åldrarna har varierat mellan 13 –20 år, med ett undantag för en 23årig kvinna som kom med sin yngre syster. Genomsnittstiden för boendet har varit
närmare 40 dygn/boende. Flickorna/unga kvinnorna har kommit från Stockholms
kommun, i övrigt från bl.a. Järfälla, Huddinge/Skogås, Södertälje, Umeå och Örebro
kommun.
Kruton samverkar med en rad organisationer. Man är med i en nätverksgrupp som
består av: Linnamottagningen, Systerjouren Somaya, Stora Sköndal, Unga kvinnors
värn (UKV).
Institutionen har en referensgrupp knuten till sig, bestående av socialsekreterare från
fem stadsdelsförvaltningar.
Vidare har Kruton samarbete med Gryning AB och Mannergården, två verksamheter i
Västra Götalands län, för flickor i behov av skydd Ett samarbete som innebär att
Stockholm kan när behov uppstår placera flickor där, liksom att de kan använda sig av
Krutons skyddade boende.
Eftersom det skyddade boende var det första i sitt slag i landet, har personalens
erfarenheter efterfrågats från andra som stått i begrepp att starta verksamheter för
flickor/unga kvinnor i behov av skydd. Det har inneburit att man haft många kontakter
med socialarbetare, poliser etc. både i Stockholm och landet i övrigt.
UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN VID KRUTON
Den utvärdering av Krutons skyddade boende som Länsstyrelsen rekommenderat har
inte påbörjats än, men förhandlingar har genomförts med Avdelningen för
samhällsvetenskaplig genusforskning vid Uppsala universitet. Utvärderingen påbörjas
under hösten och upplägget ser ut som följer:

”Verksamheten vid Kruton kommer att utvärderas utifrån tre olika aktörers positioner
• De anställdas uppfattning om sitt eget arbete och villkoren för detsamma. Hur ser de
på sitt arbete, vilka möjligheter har de att utföra ett gott arbete? Vilka attityder möter
de från kollegor utanför verksamheten? Hur förstår de mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld?
•

De unga kvinnornas uppfattning om sin vistelse på Kruton, samt tiden före och efter.
Hur har vistelsen i det skyddade boendet haft för betydelse i deras liv? Hur har
vistelsen påverkat deras livsvillkor? Deras erfarenheter av och syn på våld? Vilka
förväntningar hade de på boendet? Infriade? Vad har hänt efter vistelsen? Hur ser
våldsbilden ut idag?

•

Uppfattningen om Kruton bland de handläggare som placerat unga kvinnor där?
Vad är ett skyddat boende? Vilka förväntningar har de på ett skyddat boende? Hur
förstår de mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld? Hur gör de
placeringarna/utifrån vilka kriterier? Fortsatt behov av placeringar? Alternativ till
placering i skyddat boende”. (ur förslag från Uppsala universitet).

Kostnad för utvärderingen blir 264 000 kr.
Tilläggas kan att all personal vid Kruton deltar i en forsknings- och utvecklingscirkel
under ledning av Stockholms stads Forsknings och utvecklingsenhet. Cirkeln pågår
under 10 gånger och hela arbetsgruppen deltar.
Cirkeln har som syfte:
• att beskriva arbetet på det skyddade boendet, förhållnings- och arbetssätt i möte med
flickor på skyddat boende. Arbetet med beskrivningen är tänkt att skapa en
gemensam grund och medvetenhet om arbetssättet i arbetsgruppen samt att sprida
Krutons erfarenheter till andra.
•

att ett mätinstrument utarbetas som ska kunna användas i det dagliga arbetet för
uppföljning av flickornas vistelse på det skyddade boendet.

