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1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Dag Helin

Rita Kahn
Sammanfattning
Socialtjänstförvaltningen har fått i uppdrag att kartlägga boenden/institutioner för
våldsutsatta flickor/kvinnor. En förteckning över boenden som drivs i egen regi och
med ekonomiskt bidrag från staden har sammanställts. I förteckningen redovisas
också det utbud av jourverksamheter, rådgivning och stöd som sådana verksamheter
erbjuder målgruppen.
Under 2007 gör förvaltningen ett flertal satsningar för att förbättra omhändertagandet
av våldsutsatta kvinnor.
Bakgrund
Socialtjänstnämnden (SotN) uppdrog under 2006 åt förvaltningen, efter en skrivelse
från Ann-Katrin Åslund (fp), att genomföra en kartläggning och analys av de boenden/institutioner som stadens verksamheter kan använda för kvinnor som hotas eller
utsätts för misshandel. Genom en kartläggning skulle SotN få en genomgripande redovisning av vilka boenden som finns samtidigt som sammanställningen också skulle
tjäna som en katalog för socialsekreterare som i ett akut läge står inför att snabbt hitta
rätt boende för en våldsutsatt kvinna och eventuella barn.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter. En referensgrupp med representanter från Precens (Operation kvinnofrid), ansvarig för projektet på Hvilan,
handläggaren för organisationsstöd till kvinnoverksamheter, enhetschefer inom Individ- och Kundorienterade verksamheter samt andra resurspersoner inom förvaltningen har diskuterat uppdraget och lämnat synpunkter på struktur, innehåll och avgränsning.
Förvaltningens synpunkter
En kartläggning över boenden och insatser för våldsutsatta kvinnor med eller utan
barn har genomförts samtidigt har en kartläggning gjorts av vilket utbud som erbjuds
för våldsutsatta flickor. Kartläggningen omfattar verksamheter som drivs i stadens
regi samt verksamheter som staden lämnar ekonomiskt bidrag till. Övriga verksamheter har förvaltningen ingen insyn i och kan därför inte uttala sig om kvaliteten på
det stöd som dessa verksamheter erbjuder.
Förutom skyddat boende har uppgifter även insamlats om vilka verksamheter som
erbjuder jourverksamheter, rådgivning och olika former av stöd till våldsutsatta
flickor/kvinnor. Förvaltningen anser att det kan vara bra för handläggare att kunna
lämna information om det utbud av jourverksamheter, rådgivning och stöd som finns
att tillgå inom socialtjänsten och - som komplement till socialtjänsten - genom olika
tjej-/kvinnoverksamheter.
Insamlat material har sammanställts i en förteckning, som kan användas som information för handläggare i arbetet med våldsutsatta kvinnor/flickor. Förteckningen bör
för att den ska innehålla aktuella uppgifter uppdateras en gång per år.
Förbättrat omhändertagande och utveckling av insatser under 2007
Förslag om utbildningsinsatser för att förbättra omhändertagandet av våldsutsatta
kvinnor diskuterades fram i referensgruppen. Förvaltningen har beslutat att under
början av 2007 i samarbete med Kriscentrum för kvinnor utbilda personalen på Syrenen, Västan och Vale m.fl. kvinnoverksamheter i metoder att möta misshandlade
kvinnor. Syftet med utbildningssatsningen är att våldsutsatta kvinnor ska erbjudas ett
professionellt omhändertagande oavsett om de har missbruks- och/eller psykiska
problem.
Förvaltningen avser att under sex månader avdela en projektledare på halvtid med
uppdrag att formulera ett kvinnoåtgärdsprogram för de institutioner, boenden och behandlingshem inom Socialtjänstförvaltningen som vänder sig till utsatta kvinnor,
d.v.s. kvinnor med missbruksproblem, psykiska problem och prostitution etc.
Förutom att formulera ett kvinnoåtgärdsprogram ska projektledaren även utreda förutsättningarna för en lokal- och personalmässig sammanslagning av institutioner, behandlingshem och stödboenden som vänder sig till målgruppen. Uppdraget innefattar
även att undersöka hur öppna mottagningar för stöd och rådgivning till kvinnor kan
samordnas och eventuellt samlokaliseras med förvaltningens kvinnoinstitutioner.
Syftet med uppdraget är att förvaltningen ska kunna erbjuda en välfungerande sam-
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manhållen vårdkedja, från härbärgesboende till drogfria stöd- och behandlingsinsatser.
Bilaga
Förteckning över skyddat boende och andra insatser för våldsutsatta flickor samt för
kvinnor och deras barn, Socialtjänstförvaltningen 2007.

