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Förslag till beslut

Socialtjänstnämnden beslutar bevilja stiftelsen Unga Kvinnors Värn 700 000 kr
i verksamhetsbidrag för år 2006.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
UKV är ett kris- och motivationshem som bedriver psykosocialt arbete med
utsatta kvinnor utan barn mellan 18-30 år. UKV har plats för 7 kvinnor utan
pågående missbruksproblem. Stiftelsen har även tillgång till en lägenhet på
skyddad adress där en mamma och barn kan bo samt tillgång till två ettor för
utslussningsboende för kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld. Personal finns
tillgänglig dygnet runt.
De kvinnor som placeras på UKV har på olika sätt varit utsatta för övergrepp
(misshandel, incest, hedersrelaterat våld och människohandel/trafficing).
Många hjälpsökande kommer till UKV i en akut krissituation, varav flera också
är hemlösa.
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Under ett flertal år har verksamheten gått med underskott men klarat av
situationen genom att använda ett för verksamheten avsatt grundkapital. UKV
vänder sig därför till socialtjänstnämnden för att få ekonomiskt stöd och på så
sätt säkra fortsatt verksamhet.
Enligt riktlinjerna för bidrag till frivilligorganisationer är huvudregeln att
stiftelser inte bör beviljas bidrag av SotN, men undantag kan göras för
verksamheter som bedrivs i samverkan med Stockholm stad. Förvaltningen
anser att UKV bedriver en verksamhet för mycket utsatta grupper, (trafficing,
flickor utsatta för hedersrelaterat hot om våld, mycket unga) som är av stort
värde för staden. Placerande enheter inom förvaltningen uttalar även ett stort
förtroende för verksamheten och förvaltningen föreslår därför att Unga
Kvinnors Värn beviljas ett verksamhetsbidrag om 700 000 kronor för år 2006.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansliavdelningen i samråd med socialjouren och
staben för utredning/projekt.
Bakgrund
UKV är ett kris- och motivationshem som bedriver psykosocialt arbete med
utsatta kvinnor utan barn mellan 18-30 år. Verksamheten bedrivs i lokaler
centralt i staden och har plats för 7 kvinnor utan pågående missbruksproblem.
Stiftelsen har även tillgång till en lägenhet på skyddad adress där en mamma
och barn kan bo samt tillgång till två ettor för utslussningsboende för kvinnor
utsatta för hedersrelaterat våld. Personal finns tillgänglig dygnet runt
UKV är en stiftelse med anknytning till svenska kyrkan som funnits sedan
1914. Till en början inriktades verksamheten på att hjälpa fattiga unga kvinnor
som kom från landsbygden i hopp om att finna försörjning i stan.
Verksamheten har med åren förändrats efter behoven i samhället. På 1960 och
70-talen var de flesta hjälpsökande missbrukare, senare ökade gruppen som på
olika sätt varit utsatta för övergrepp (misshandel, incest, hedersrelaterat våld
och människohandel/trafficing). Många hjälpsökande kommer till UKV i en
akut krissituation, varav flera också är hemlösa.
UKV samarbetar med de flesta stadsdelsförvaltningarna i staden, enheten för
hemlösa/kvinnoteamet, socialjouren och grannkommunernas sociala enheter.
UKV ingår även tillsammans med ett stort antal myndigheter, organisationer,
samfund och universitet i EU-projektet Equal där syftet är att effektivisera
lagföringen samt rehabilitera i syfte att underlätta återvändandet för
trafficingoffer. UKV är den enda av de medverkande i projektet som arbetar
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direkt med dessa kvinnor, vilket inneburit att deras erfarenheter har varit
mycket efterfrågade, bl.a. har man haft flera studiebesök från Balticum och
Ryssland.
UKV omsätter ca 4,5 milj. kr per år och verksamheten finansieras via
vårdavgifter samt fond- och gåvomedel. Under ett flertal år har verksamheten
gått med underskott men klarat av situationen genom att använda ett för
verksamheten avsatt grundkapital. Under första delen av år 2005 var
beläggningen mycket låg och styrelsen fattade då beslut om att sänka
vårdavgiften från 1500 kronor/dygn till 980 kronor/dygn från september
månad. Denna sänkning medförde att beläggningen ökade påtagligt men att
verksamheten är underfinansierad. På sikt är denna situation ohållbar och UKV
kan komma att tvingas reducera verksamheten. För att säkra nuvarande volym
måste således ekonomin stärkas. För att UKV skall finansiera sin verksamhet
full ut med vårdavgifter behöver man ta ut en avgift på ca 2700:-/dygn och ha
fem av sju platser belagda.
I samband med sitt 90-årsjubileum 2004 fick verksamheten mycket
uppmärksamhet bl.a. medialt. Detta medförde att UKV fick in ett antal
ekonomiska gåvor. Redovisningsmässigt leder detta till att UKV för
innevarande år prognostiserar ett överskott på ca 1mkr. Dessa medel utgör ett
välkommet tillskott till verksamheten och bidrar till att klara tillfälliga
likviditetsproblem. Dock kvarstår problemet med underskott i driften. UKV
vänder sig därför till socialtjänstnämnden för att få ekonomiskt stöd och på så
sätt säkra fortsatt verksamhet.
Förvaltningens (förslag) synpunkter
Genom ändringar i utlänningslagen från den 1 oktober 2004 har en
bestämmelse införts som gör det möjligt för en förundersökningsledare att
ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för utländska målsägande och
vittnen, bl.a. offer för människohandel, då det anses befogat med hänsyn till
genomförandet av förundersökning eller huvudförhandling i brottmål.
Ändringen innebär att dessa utlänningar ges laglig möjlighet att stanna kvar i
Sverige för att genom vittnesmål och annan bevisning bistå brottsutredande
personal. Under den tid de vistas här skall de få tillgång till hälso- och sjukvård
och socialt bistånd. Staten ska ersätta kommuner och landsting för uppkomna
utgifter.
Inom staden prövas biståndet till personer utsatta för människohandel i första
hand av Socialjouren, som vid ett par tillfällen placerat kvinnor hos UKV.
Socialjouren har även en positiv erfarenhet av att akut placera kvinnor (ej
trafficingoffer) hos UKV, då särskilt när det gäller unga kvinnor i 20-årsåldern.
Enligt riktlinjerna för bidrag till frivilligorganisationer är huvudregeln att
stiftelser inte bör beviljas bidrag av SotN, men undantag kan göras för
verksamheter som bedrivs i samverkan med Stockholm stad. Förvaltningen
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anser att UKV bedriver en verksamhet för mycket utsatta grupper, (trafficing,
flickor utsatta för hedersrelaterat hot om våld, mycket unga) som är av stort
värde för staden. Placerande enheter inom förvaltningen uttalar även ett stort
förtroende för verksamheten och förvaltningen föreslår därför att Unga
Kvinnors Värn beviljas ett verksamhetsbidrag om 700 000 kronor för år 2006.
Förvaltningen bedömer att denna kostnad kan täckas inom nämndens
budgetram för 2006. Med detta stöd får UKV, enligt förvaltningens mening,
förutsättningar att driva verksamheten med nuvarande omfattning och därmed
även framöver kunna vara en viktig resurs för staden vad gäller det yttersta
skyddet för unga kvinnor i utsatta situationer. Det föreslagna beloppet
motsvarar i runda tal bruttokostnaden för en (1) akutplats på årsbasis.
Ekonomiskt stöd till organisationer som driver boende för hemlösa budgeteras
direkt under socialtjänstnämnden. Förvaltningen anser det därför logiskt att
underställa nämnden, och således inte organisations- och föreningsutskottet,
även denna ansökan.
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