Socialtjänstförvaltningen
KUNDORIENTERADE

T J Ä N S T E U T L Å TA N D E

S O C I A LT J Ä N S T N Ä M N D E N

VERKSAMHETER

2005-12-28

2006-01-26
Dnr 441-0001/2006

Handläggare: Anders Fall
Tfn: 08-508 25 608

Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan om medel för insatser till flickor som utsatts eller riskerar att
utsättas för hedersrelaterat våld
( bilagor)
Förslag till beslut
1. Att hos länsstyrelsen i Skåne län ansöka om 350 tkr till utveckling av
socialtjänstförvaltningens skyddade boende Kruton.
2. Omedelbar justering

Dag Helin
Eva Sandberg

Sammanfattning
Regeringen har genom beslut den 20 juli 2005 beviljat landets länsstyrelser sammanlagt
34,5 miljoner kronor för stöd till insatser som riktar sig till ungdomar som riskerar att
utsättas för hedersrelaterat våld. Storstadslänsstyrelserna i Skåne län, Västra Götalands län
och Stockholms län har ett gemensamt uppdrag att samordna insatserna gällande skyddat
boende nationellt. Ett led i samordningsuppdraget är att fördela statsbidrag till skyddat
boende för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld
Socialtjänstförvaltningen ansöker om medel för att inom ramen för Krutons skyddade
boende och Resurs- och kunskapscentrets verksamhet erbjuda:
• Utbildning, kompetens och metodutveckling till aktörer som erbjuder skyddat
boende och stöd för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat
våld.
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, personal inom skola, sjukvård, polis etc

DNR 441-0001/2006
SID 2 (4)

Syftet är att genom information, utbildning och vägledning ska de olika aktörerna få mer kunskap
om utsatta flickors situation och på så sätt kunna ge dem bättre fungerande hjälp. Strävan är att
verksamma inom området på sikt ska ha en gemensam kunskapsbas och likartat förhållningssätt
till flickor utsatta för s.k. hedersrelaterat våld.
•

Särskilda vård- och behandlingsinsatser för placerade flickor utöver
verksamhetens ordinarie utbud.
I samverkan med frivilligorganisationer undersöka möjligheterna att utveckla kontaktmannaskap
i form av volontärinsatser för placerade flickor. Målet är att flickorna ska få kontaktpersoner som
introduceras för dem under placeringstiden i ett skyddat boende och därefter fortsätter vara ett
stöd under längre tid efter placeringen.
Ansökningarna samordnas av länsstyrelsen i Skåne län men kommer att behandlas gemensamt av
storstadslänsstyrelserna
Förvaltningen tillstyrker ansökan om medel från länsstyrelsen.

Bakgrund
”Regeringen har genom beslut den 20 juli 2005 beviljat landets länsstyrelser sammanlagt
34,5 miljoner kronor för stöd till insatser som riktar sig till ungdomar som riskerar att
utsättas för hedersrelaterat våld.
Storstadslänsstyrelserna i Skåne län, Västra Götalands län och Stockholms län har ett
gemensamt uppdrag att samordna insatserna gällande skyddat boende nationellt. Ett led i
samordningsuppdraget är att fördela statsbidrag till skyddat boende för ungdomar som
riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld
Stöd för insatser gällande skyddat boende kan lämnas om:
• verksamheten har en långsiktig inriktning
• verksamheten även innefattar planering för ungdomarnas framtid och vid behov kan
erbjuda psykosocialt stöd
• verksamheten är öppen för ungdomar från kommunerna utanför storstadslänen
• Länsstyrelsen bedömer att de som ansvarar för verksamheten har en sådan allmän och
metodisk kunskap som behövs för arbete med skydd av dessa ungdomar
• verksamheten har en plan för uppföljning
Ekonomiskt stöd kan ges till:
• nya kostnader, eller kostnader utanför ordinarie drift, som uppstår i samband med
anpassning av verksamheten till ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld, exempelvis
installation av säkerhetsanordningar, personalutbildning och metodutveckling,
• etablering och utvecklingskostnader för nya verksamheter
• särskilda vård- och behandlingsinsatser för placerade ungdomar utöver verksamhetens
ordinarie utbud
• utbildning, kompetens och metodutveckling till aktörer som erbjuder skyddat boende och
stöd för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld
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Ansökningarna samordnas av länsstyrelsen i Skåne län men kommer att behandlas
gemensamt av storstadslänsstyrelserna”. (Ur länsstyrelsens direktiv).

Sammanfattning av socialtjänstförvaltningens ansökan
Socialtjänstförvaltningen i Stockholm har ett väl utbyggt skyddat boende vid Stockholm
HVB Barn & Ungdoms institution Kruton. Verksamheten startade under våren 2002.
Sedan 2003 finns också inom ramen för Krutons verksamhet en öppen verksamhet i form
av ett Stöd- och rådgivningscenter.
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 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. 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.
Aktuell ansökan avser medel för:
• Utbildning, kompetens och metodutveckling till aktörer som erbjuder skyddat
boende och stöd för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat
våld.
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, personal inom skola, sjukvård, polis etc.
Syftet är att genom information, utbildning och vägledning ska de olika aktörerna få mer kunskap
om utsatta flickors situation och på så sätt kunna ge dem bättre fungerande hjälp. Strävan är att
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verksamma inom området på sikt ska ha en gemensam kunskapsbas och likartat förhållningssätt
till flickor utsatta för s.k. hedersrelaterat våld.
•

Särskilda vård- och behandlingsinsatser för placerade flickor utöver
verksamhetens ordinarie utbud.
I samverkan med frivilligorganisationer undersöka möjligheterna att utveckla kontaktmannaskap
i form av volontärinsatser för placerade flickor. Målet är att flickorna ska få kontaktpersoner som
introduceras för dem under placeringstiden i ett skyddat boende och därefter fortsätter vara ett
stöd under längre tid efter placeringen.
Under förutsättning att medel beviljas kan insatserna påbörjas 1 april 2006 och pågå ett år framåt.
För genomförande beräknas 1.0 heltidstjänst.
Vid Kruton boende sker en fortlöpande egenutvärdering av verksamheten vid det skyddade
boendet och Stöd- och rådgivningscentret. Utvärderingen kommer även att innefatta de insatser
som planeras enligt denna ansökan.
Budget
Personalkostnader inkl.pf (1,0)
Seminarier/utbildning
Övrigt
Totalt:

0.5 mkr
0.1 mkr
0.1 mkr
0.7 mkr

Socialtjänstförvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen i Skåne län om 350 tkr till ovan beskrivna
insatser. Egen finansiering 350 tkr.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser mycket positivt på den verksamhet som bedrivs både inom ramen för
Krutons skyddade boende och Stöd- och rådgivningscentret. Det är också positivt att
personalens erfarenheter har efterfrågats från andra som stått i begrepp att starta
verksamheter för flickor/unga kvinnor i behov av skydd. Eftersom det finns behov av
utökade utbildnings- och informationsinsatser både inom Stockholms län och övriga
landet, tillstyrker förvaltningen att medel för detta söks hos länsstyrelsen i Skåne län.
Bilaga: Ansökan om statsbidrag för skyddat boende

