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Ansökan om statsbidrag för skyddat boende

Sökande
Organisationens namn
Socialtjänstförvaltningen, Sthlm

Organisationsnummer
212 000-0142

Adress
Socialtjänstförvaltningen

Postnummer
106 64

Telefon
08-508 25 000

Ort
Stockholm

Fax
08-508 44 552

Adress till hemsida
www.stockholm.se/socialtjanstforvaltningen/hvbbarnochungdom
Kontaktperson
Anders Börjes
institutionschef

Telefon
08-508 445 50, 073-9214556
E-post
Anders.borjes@sot.stockholm.se

Firmatecknares namn
Dag Helin direktör
Organisationens plusgiro/kontonummer
1268-2

Det skyddade boendet
Bakgrund till insatsen
Socialtjänstförvaltningen i Stockholm har ett väl utbyggt skyddat boende vid Stockholm
HVB Barn & Ungdoms institution Kruton. Verksamheten startade under våren 2002.
Sammanlagt har ett 90-tal flickor/unga kvinnor varit inskrivna vid institutionen.
Åldrarna har varierat mellan 13 –20 år. Genomsnittstiden för boendet har varit närmare
40 dygn.
Kruton samverkar med en rad organisationer i Stockholms län. Man är med i en
nätverksgrupp som består av: Linnamottagningen, Systerjouren Somaya, Stora Sköndal,
Unga kvinnors värn (UKV). Kruton har också en referensgrupp knuten till sig,
bestående av socialsekreterare från fem stadsdelsförvaltningar.
Verksamheten är också en del i det ”Nationella nätverket” som består av Gryning
Västra Götaland, Vård och behandling/kommunförbundet, Malmö stad och Stockholm
(Kruton) och Kvinnors nätverk/Linnamottagningen. Samarbetet inom nätverket har bl.a.
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inneburit att ett förslag om en nationell jour för råd- stöd- och konsultationsverksamhet,
arbetats fram. Dessutom har Stockholm inom nätverkets ram när behov uppstått kunnat
placera flickor i övriga landet, liksom att andra delar av landet kan använda sig av
Krutons skyddade boende direkt.
Eftersom Krutons 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, skolpersonal, poliser etc. både i Stockholm och landet i övrigt. En
utökad utbildnings- och informationsinsats som det finns behov av ryms inte inom den
ordinarie verksamheten.
En utvärdering av Krutons skyddade boende ”Med våldsutsatta unga kvinnor i fokus” har
gjorts av Avdelningen för samhällsvetenskaplig genusforskning vid Uppsala universitet.
En rapport om Krutons skyddade boende ”Jag behövde skyddas från min familj” har
sammanställts av personalen i samverkan med Stockholms stads Forsknings- och
utvecklingsenhet. Utvärderingen och rapporten biläggs redovisningen.
Sedan maj 2004 har Kruton förutom skyddat boende ett Stöd- och rådgivningscenter.
Ansökan om medel till fortsatta utvecklingsinsatser inom centret för år 2006 har lämnats
till Länsstyrelsen i Stockholms län i december 2005. Ansökan har ännu inte behandlats
av länsstyrelsen.
Föreliggande ansökan avser utveckling av insatser med Krutons skyddade boende och
Stöd- och rådgivningscenter som bas och som inte kan hänföras till ordinarie drift. Det
gäller:
1. Utbildning, kompetens och metodutveckling till aktörer som erbjuder skyddat
boende och stöd för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat
våld.
2. Särskilda vård- och behandlingsinsatser för placerade flickor utöver
verksamhetens ordinarie utbud.
Målet med insatsen
1. Med stöd av de erfarenheter och utvärderingar som gjorts efter 3 års verksamhet inom det
skyddade boendet Kruton och 2 års verksamhet inom Stöd- och rådgivningscentret, är
målet att nå ut med metod- och kunskapsspridning. Målgrupp är aktörer över hela landet
som erbjuder skyddat boende, placerande socialtjänst, skolpersonal, personal inom
sjukvård, polis etc.
2. I samverkan med frivilligorganisationer undersöka möjligheterna att utveckla
kontaktmannaskap i form av volontärinsatser för placerade flickor.
Förväntat resultat med insatsen (syfte)
1. Genom information, utbildning och vägledning får de olika aktörerna mer kunskap om
utsatta flickors situation och på så sätt kan ge dem bättre fungerande hjälp och insatser av
varaktig karaktär. Strävan är att aktörer inom området, både inom frivilliga verksamheter
och offentliga på sikt får en gemensam kunskapsbas och förhållningssätt till flickor
utsatta för s.k. hedersrelaterat våld.
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2. Att erbjuda flickor kontaktpersoner som kan introduceras för dem under placeringstiden i
ett skyddat boende och vara fortsatt stöd under längre tid efter placeringen.
Insatsens geografiska upptagningsområde
Insatserna som medel söks för avser hela landet.
Målgruppens ålder och kön
Flickor från 13-20 år.
Metod för insatsen/ Genomförande av insatsen
1. Riktade utbildningar till olika grupper i form av mindre eller större seminarier. De större
seminarierna beräknas genomföras vid ett par tillfällen. Medverkar gör egen personal från
Kruton respektive Stöd- och rådgivningscentret, externa föreläsare som forskare och
representanter från frivilligorganisationer och andra skyddade boenden. För att effekten av
insatserna ska bli bestående kommer vägledning/support till berörda aktörer att vid behov
kunna erbjudas.
2. Gemensamma diskussioner med representanter för frivilligorganisationer om hur
kontaktmannaskap ska utformas. Kontaktpersoner ska erbjudas erforderlig utbildning och
vägledning/support utifrån behov.
Tidpunkt för start och avslut
Under förutsättning att medel beviljas kan insatserna påbörjas 1 april 2006 och pågå ett år
framåt. Någon detaljerad tidsplan kan inte redovisas på annat sätt än att kvartal 1
förberedelser, kvartal 2, 3, 4 återkommande insatser i form av kunskapsspridning, utbildning,
vägledning etc.
Personal
För genomförande beräknas 1.0 heltidstjänst (behandlingsassistent).
Utvärdering och fortsättning av insatsen/ Plan för uppföljning
Fortlöpande egenutvärdering av verksamheten vid Krutons skyddade boende och Stöd- och
rådgivningscentret vilket även kommer även att innefatta de insatser som planeras enligt
denna ansökan.
Hur kommer utvärderingen av insatsen att göras
Kurs- och utbildningsutvärderingar i form av exempelvis enkäter och fokusgrupper med
deltagare från de olika kurstillfällena.
Finansiering av insatsen
Budget
Personalkostnader inkl.pf (0,5)
Seminarier/utb
Övrigt
Totalt:

0.5 mkr
0.1 mkr
0.1 mkr
0.7 mkr

Socialtjänstförvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen i Skåne län om 350 tkr tkr till ovan
beskrivna insatser. Egen finansiering 350 tkr.
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Underskrift
Ort och datum
Stockholm 2005-12-29
Namnunderskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande
Dag Helin

