Ansökan om statsbidrag för skyddat
boende

Ansökan
Organisationsnummer

Organisationens namn

Startat och registrerat år

212 000-0142

Socialtjänstförvaltningen,
Stockholm
Adress

Postnummer

Ort

106 64 Stockholm
Telefon

Fax

Adress till hemsida

www.stockholm.se/socialtjänstförvaltningen

508 25 000
Kontaktperson

Telefon

Anders Börjes

08-50844550

E-post

Firmatecknarens namn

anders.börjes@sot.stockholm.se

Dag Helin

Organisationens plusgiro/kontonummer

1268-2
Organisationens verksamhet (gäller ej kommuner)
Information om organisationens medlemmar
Åldersgrupp

från

till

år

Antal kvinnor (år 2004)

Antal män (år 2004)

Organisationens viktigaste aktiviteter under år 2004

Organisationens mål och syfte

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Postgiro/Bankgiro

E-post

www

lansstyrelsen@m.lst.se

www.m.lst.se

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

040-25 20 00 vx

040-25 21 10

3 51 81-7

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

044-25 20 00 vx

044-25 21 10

5050-3713

Organisationens geografiska verksamhetsområde

Hela landet

En eller flera län ange vilken/vilka:

En eller flera kommuner/stadsdelar ange vilken/vilka:
Annat, ange vilket:
Hur finansieras organisationens ordinarie verksamhet huvudsakligen

Medlemsavgifter
Egna medel
Projektbidrag
Förenings/Organisationsbidrag
Annat, ange vad: Anslag från Stockholms kommun, socialtjänstnämnden. Intäkter vid
placeringar/uppdrag från övriga kommuner.
Hur arbetar organisationen med jämställdhet?

Utgångspunkten för jämställdhetsarbetet i Stockholms stad är en jämställdhetspolicy
som beslutades av kommunfullmäktige i september 1998. Policyn slår fast att staden
ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och män ska ha samma möjligheter till
arbete, utbildning, inflytande och oberoende och där ingen ska utsättas för sexuella
trakasserier eller otrygghet grundat på fysisk eller psykisk makt. Arbetet med
jämställdhet ska integreras i stadens alla verksamheter och ett
jämställdhetsperspektiv ska ingå som en självklar del i allt arbete.
Personalavdelningen arbetar f.n. med en uppdatering av socialtjänstförvaltningens
interna policy.

Hur arbetar organisationen med antidiskriminering

HVB Barn & Ungdom har som komplement till gällande lagstiftning och
Socialstyrelsens allmänna råd och riktlinjer ett dokument om ”Etik och Ansvar”.
Dokumentet anger utifrån vilket förhållningssätt personalen ska ”tackla” etik- och
moralfrågor.

Hur arbetar organisationen med barnperspektivet?

Alla stadens verksamheter ska genomsyras av FN:s Barnkonvention. För det
skyddade boendet Kruton gäller detta perspektiv i högsta grad, eftersom man
uteslutande arbetar med fokus på den unga kvinnans våldsutsatthet.

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. Sedan 2003 finns inom ramen
för det skyddade boendet också en öppen verksamhet i form av ett Stödoch rådgivningscenter. Från Länsstyrelsen i Stockholms län har centret
under verksamhetsåren 2004 – 2006 erhållit medel för att bygga upp och
utveckla verksamheten.
Kruton samverkar med en rad organisationer i Stockholms län. Man är
med i en nätverksgrupp som består av: Linnamottagningen,
Systerjouren Somaya, Stora Sköndal och Unga kvinnors värn (UKV).
Institutionen har också en referensgrupp knuten till sig, bestående av
socialsekreterare från fem stadsdelsförvaltningar i Stockholm.
Kruton deltar i Stockholms stads kvinnofridsprojekt som samordnas av
socialtjänstförvaltningens enhet Precens. Inom projektets ram har en
handbok i hedersrelaterad problematik framställts.
Vidare deltar Kruton aktivt i det ”Nationella nätverket” som består av
Gryning Västra Götaland, Vård och behandling/kommunförbundet,
Malmö stad och Stockholm (Kruton) och Kvinnors
nätverk/Linnamottagningen.
Samarbetet med Gryning har bl.a. inneburit att en gemensam ”Hot och
riskmanual utarbetats för Grynings respektive Krutons verksamheter.
Krutons insatser kommer både Stockholms stad, Stockholms län i övrigt
och övriga delar av landet till del. Av de placeringar som görs vid det
skyddade boendet sker 57 % från Stockholms kommun, 43 % från
andra kommuner. För centrets del kommer 37 % av ”ärendena” från
Stockholm och 63 % från övriga kommuner.
Erfarenheter som Kruton gjort är att det finns behov av att fortsatt
utveckla metoder och sprida kunskaper om på vilket sätt man kan
”fånga upp”
flickor som befinner sig i utsatta situationer. Ett annat område som
behöver utvecklas är ”omhändertagandet” efter det att flickorna varit
placerade i skyddat boende. Denna ansökan avser medel för detta
ändamål.

Målet med insatsen

•

utveckla metoder för att fånga upp flickor/unga kvinnor som ”drar
sig för kontakt” med socialtjänstförvaltning eller annan hjälpande
instans.

•

utveckla och sprida metoder som gör att flickor som varit placerade
vid Kruton, får fortsatt stöd och hjälp, efter att de har lämnat det
skyddade boendet.

•

att familjehem får relevant information, utbildning och handledning
när placeringar av flickor sker i sådana hem.

•

att befintliga resurser inom socialtjänst, skola, landsting etc. får den
kunskap som behövs för att kunna ge stöd före under och efter det
skyddade boendet.

•

Förväntat resultat med insatsen (syfte)

att familjehem genom både utbildning och erbjuden handledning, blir mer
rustade att ta emot flickorna utifrån den speciella problematik de har.

•

att befintliga resurser inom socialtjänst, skola, landsting etc. tillförs
kunskaper och metoder, med särskild inriktning på stöd efter placering.

•

sammantaget ska insatserna för flickorna/unga kvinnorna leda till ”hjälp
till självhjälp”. På så sätt ska dessa trots den speciella och oftast mycket
svåra situation de varit i/är få möjlighet till ett självständigt och bra socialt
liv.

Insatsens geografiska upptagningsområde

Hela landet

En eller flera län vilken/vilka

En eller flera kommuner/stadsdelar ange vilken/vilka: Krutons insatser berör i
första hand Stockholms f.n. 18 stadsdelsförvaltningar samt Stockholms län i
övrigt. Samarbete finns också med olika kommuner i landet, både vad gäller
utbildnings- och informationsinsatser. Det skyddade boendet tar också emot
flickor från övriga landet.
Målgruppens ålder och kön

Åldersgrupp från 13 - 23 år / flickor/ kvinnor

Metod för insatsen

•

obligatorisk introduktion om hedersrelaterad problematik till familjehem
där flickor placeras.

•

erbjudande om handledning till familjehem, på uppdrag av socialtjänstens
placerande handläggare.

•

utveckla fortsatt kontaktmannastöd till flickorna efter placering vid
Krutons eller andra skyddade boenden, samt även vid
familjehemsplaceringar.

•

erbjudande om utbildningsinsatser för socialtjänst, skola, landsting etc.

•

erbjudande om utbildningsinsatser för andra skyddade boenden i länet och
landet.

Genomförande av insatsen

Insatserna genomförs av personal i Socialtjänstförvaltningens Stöd- och
rådgivningscenters regi.

Tidpunkt för start och avslut

1/1 – 31/12 2007
Tidsplan för första kvartalet

Insatserna kommer att planeras under första kvartalet, för att sedan
genomföras under årets kommande kvartal och förväntas vara fullt igång
under fjärde kvartalet.

Tidsplan för andra kvartalet

Tidsplan för tredje kvartalet

Tidsplan för fjärde kvartalet

Personal

Stöd- och rådgivningscentrets personal inklusive det skyddade boendets
personal kommer att vara delaktiga i det arbete som beskrivs i denna
projektansökan. För att fullt ut kunna genomföra insatserna beräknas
motsvarande en heltids befattning krävas.

Samverkan
Finns det ett samarbete med kommun/stadsdel? (kommuner uppger samarbete med frivilligorganisationer och andra myndigheter)

Ja
Nej
Om ja, ange med vilka: Malmö stad, Gryning vård AB, Kvinnors nätverk och Terrafem
Stockholm.
Ange kontaktperson:
Magnus B Andersson ( chef för EMBLA-Malmö stads skyddade boende)
magnus.b.andersson@malmo.se
tel 070 9951502
Catarina Berndtsson (chef Grynings skyddsboende.Gryning vård AB) i Göteborg
catarina.berndtsson@gryning.se
tel 0702 019861
Azam Caroy (Linna-mottagningen,Stockholm)
azam@kvinnonet.org.
tel 070 222 35 38
Bernardita Nunez (Terrafem Stockholm/Malmö)
bernardita.nunez@terrafem.org
tel 0708865852

Finns det ett samarbete med andra organisationer?

Ja
Nej
Om ja, ange med vilka:
Ange kontaktperson:
Namn:

Telefon:

E-post:

Namn:

Telefon:

E-post:

Utvärdering och fortsättning av insatsen
Hur är verksamheten tänkt att fortsätta efter bidragstidens slut?

Verksamheten vid Kruton drivs dels genom anslag från staden, dels genom intäkter
från andra kommuner vid placeringar i det skyddade boendet. Vissa ersättningar för
utbildningsinsatser kan också bli aktuella efter bidragstidens slut. Inom Krutons
totala budget beräknas efter bidragstidens slut, finnas utrymme för de insatser som
beskrivs i denna ansökan och för vilka medel söks.

7

Plan för uppföljning

Insatserna för flickorna följs upp både genom enkäter, liksom personliga samtal både
under och efter det insatser genomförs.
De utbildningar och introduktionsprogram som kommer att genomföras utvärderas
genom att deltagarnas synpunkter och åsikter tas tillvara.
I övrigt följs Krutons verksamhet och utveckling upp i tertialrapporter och
verksamhetsberättelse.

Hur kommer utvärdering av insatsen att göras?

Se under tidigare rubrik
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Finansiering av insatsen
NR

Totalt

Budgetpost

Medel sökts från
Länsstyrelsen

Medel som finansieras på
annat sätt

Totala kostnaden

1 befattning/heltid

250 tkr

500 tkr

Resor,
materialkostnader,
handledning etc.

25 tkr

250 tkr
(socialtjänstför
25 tkr

275 tkr

275 tkr

550 tkr

50 tkr
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Om ni har sökt/skall söka ekonomiskt bidrag för denna insats från andra myndigheter, kommuner, fonder eller stiftelser var god ange:

Myndighetens/Kommuns/Fondens/Stiftelsens namn

Vilken summa har sökts

På vilket sätt är insatsen förankrad i kommunen?

Ange referensperson i kommunen

FÖLJANDE DOKUMENT BIFOGAS DENNA ANSÖKAN
ORGANISATIONENS STADGAR (GÄLLER EJ KOMMUNER)
PROTOKOLL FRÅN SENASTE ÅRSMÖTE (GÄLLER EJ KOMMUNER)
VERKSAMHETS/ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2005 (GÄLLER EJ KOMMUNER)
VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR ÅR 2006 (GÄLLER EJ KOMMUNER)
PROTOKOLL FRÅN NÄMNDSAMMANTRÄDE ELLER DOKUMENT SOM VISAR ATT DEN BERÖRDA
KOMMUNEN STÖDJER INSATSEN IDÉMÄSSIGT OCH/ELLER EKONOMISKT OBS! KOMMER EFTER
SAMMANTRÄDE 2007-01-26
BILAGA OM BELÄGGNING PÅ DET SKYDDADE BOENDET UNDER 2006
Underskrift
Ort och datum

Namnförtydligande

Stockholm 4/1-2007

Dag Helin

Namnunderskrift av behörig firmatecknare
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