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STABEN

Handläggare: Christina Högblom
Telefon: 508 25 606

Till
Länsstyrelsen i Stockholms län
Sociala enheten
Box 22067
2104 22 Stockholm

Ansökan om stimulansbidrag till samarbetsprojekt
med kriminalvården, ”Färingsöprojektet”(år 2)
(1 bilaga)
Huvudman
Socialtjänstförvaltningen, 106 64 Stockholms stad
Kontaktperson
Christina Högblom, 08 508 25 606, christina.hogblom@sot.stockholm.se
Total projekttid
2 år, varav länsstyrelsen tidigare beviljat medel för år 1.
Bakgrund och syfte
Inom kriminalvården är kvinnorna i minoritet. Många kvinnor på anstalt har
omfattande missbruk i kombination med kriminalitets- och våldsproblematik.
Kontakten med den lokala socialtjänsten och frivården är ofta bristfällig eller
saknas helt under anstaltstiden och det är inte ovanligt att kvinnorna friges utan
fortsatt planering. För att förbättra kvinnornas möjlighet till rehabilitering behöver
kriminalvårdens och socialtjänstens resurser samordnas och samarbetet utvecklas.
2006 ansökte och beviljades Stockholms stad 880 000 kronor hos länsstyrelsen för
att utveckla samarbetet mellan socialtjänst och kriminalvård i syfte att förbättra
utslussningen av missbrukande kvinnliga interner. Därtill beviljades staden 400 000
kr från Mobilisering mot narkotika (MOB).
I april 2007 anställdes två koordinatorer/ socialsekreterare på kvinnoanstalten
Färingsö. Koordinatorerna har till uppgift att fungera som länk till den lokala
socialtjänsten och frivården, att initiera gemensam planering inför frigivning samt
att följa kvinnorna under en period efter frigivning. I arbetsuppgifterna ingår också
att kartlägga nuvarande samverkansrutiner, att analysera brister och
förbättringsområden samt att ta fram och implementera nya arbetssätt. För att få
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tillgång till tillräckligt stort antal kvinnliga interner kommer koordinatorerna
fortsättningsvis att även vända sig till Kronobergshäktet och till andra
kvinnoanstalter. De kommer att ha sin bas på Färingsöanstalten.
En styrgrupp har bildats bestående av chefen för Stockholm frivård, chefen för
Färingsöanstalten samt chefen för staben vid socialtjänstförvaltningen. Därtill finns
en referensgrupp som består av verksamhetsrepresentanter från socialtjänsten,
frivården, Färingsöanstalten och häktet. Båda dessa grupper har träffats under våren
tillsammans med koordinatorerna och projektsamordnaren.
Projektmål
• Utveckla rutinerna för gemensam vårdplanering och genomförande av insatser
• Förbättra utslussningsarbetet från anstalt
Målgrupp
Kvinnor med missbruksproblem som avtjänar straff på anstalt eller befinner sig på
häkte och som har sin socialtjänsttillhörighet i Stockholm.
Samverkanspartners
Stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa inom Stockholms stad, Stockholm
frivård, Färingsöanstalten och andra kvinnoanstalter i landet samt
Kronobergshäktet. I förekommande fall involveras beroendevård, psykiatri, andra
vårdgivare, frivilligorganisationer m.fl. Projektet ingår som en del i Mobilisering
mot narkotikas (MOB) trestadssamarbete där Stockholm, Göteborg och Malmö
ingår.
Förväntad effekt
Att kvinnors återfall i kriminalitet och missbruk minskar när socialtjänsten och
kriminalvården samarbetar kring vårdplanering, genomförande av insatser och
eftervård.
Utvärderingsmetod
Projektet utvärderas av SORAD. (Se bilagd utvärderingsplan).
Kostnad ansökningsår 2 och bidrag som söks
Koordinatorer, 2,0 tjänst inkl. sociala avgifter
Resor, bilkostnad
Administration, handledning och utbildningsinsatser
Totalkostnad
Avgår bidrag från MOB, trestadssatsningen
Sökt bidrag

1050 000
100 000
150 000
1300 000
400 000
900 000

Dessutom tillkommer kostnad för utvärdering av det 2-åriga projektet.
Utvärderingen bekostas av Mobilisering mot narkotika (MOB).
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