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Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna ansökan om projektmedel för metodutveckling i arbetet med missbrukande våldsutsatta kvinnor.

Dag Helin

Rita Kahn

Sammanfattning
Förvaltningen har ingett en ansökan till länsstyrelsen om projektmedel för metodutveckling i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Två projektarbetare ska arbeta med
målgruppen på Hvilan och en metodutvecklingsgrupp ska söka kunskap inom området och utarbeta en metodhandledning som sedan kan användas i arbetet med de
utsatta kvinnorna.
Bakgrund
Det finns i dagsläget inte något skyddat boende som enbart riktar sig mot målgruppen missbrukande kvinnor som har utsatts för våld. Det finns i Sverige inte heller
någon samlad kunskap om mäns våld mot missbrukande kvinnor. Hvilan tar emot
hemlösa kvinnor med missbruks- och/eller psykiska problem. Många av dessa
kvinnor har också utsatts för våld. Personalen på Hvilan har fått viss utbildning när
det gäller mäns våld mot kvinnor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.

DNR
SID 2 (2)

Förvaltningens förslag
Nuvarande personalbemanning på Hvilan är inte tillräcklig för att tillgodose de
våldsutsatta kvinnornas behov av samtal och stöd i tillräcklig omfattning. Projektet
innebär att bemanningen på Hvilan förstärks med två behandlingsassistenter, som
ska arbeta riktat mot misshandlade våldsutsatta kvinnor. Den våldsutsatta kvinnan
får vid inskrivningen en särskild kontaktperson som har tid att prata med henne,
följa med till olika instanser etc.
En metodutvecklingsgrupp ska parallellt med det praktiska arbetet på Hvilan med
de våldsutsatta missbrukande kvinnorna arbeta fram lämpliga arbetsmetoder. I metodutvecklingsgruppen ska förutom projektledaren och de två projektarbetarna på
Hvilan ingå expertis inom området mäns våld mot kvinnor (Kriscentrum för kvinnor, Alla kvinnors Hus etc.) samt expertis från såväl den öppna som slutna missbrukarvården, helst med erfarenhet av behandling av kvinnor. Metodutvecklingsgruppen ska inhämta kunskap inom området, ge råd och stöd till projektarbetarna
samt utarbeta en metodhandledning som kan användas i arbetet med våldsutsatta
missbrukande kvinnor.
All personal på Hvilan ska också få ytterligare utbildning när det gäller mäns våld
mot kvinnor, men de två projektarbetarna, som ska arbeta aktivt med kvinnorna i
akutboendet får särskild utbildning. Projektarbetarna deltar också i metodutvecklingsgruppen och får därigenom stöd och vägledning. En grundläggande utbildning
och kunskapsinhämtning ges också till behandlingsassistenterna i samband med
projektstart.
Bilaga:
1. Ansökan om projektmedel till länsstyrelsen.

