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PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSARBETE PÅ
KRISCENTRUM FÖR KVINNOR
ÖVERGRIPANDE MÅL/VISION
Ett av kommunfullmäktiges mål är ett tryggt och säkert Stockholm. I budgetanvisningarna
för Socialtjänstnämnden betonas att det är ”angeläget att våldsutsatta kvinnor och barn i
behov av stöd ges ökad uppmärksamhet”. Socialtjänstnämnden har fått i uppdrag att utveckla metoder för att på bästa sätt möta våld inom familjen. 1

NULÄGE/PROBLEMBESKRIVNING
Kriscentrum för kvinnor (KC) är Stockholms stads skyddade boende för våldsutsatta
kvinnor och deras barn. Verksamheten har funnits i 10 år. KC har 10 platser och erbjuder
skydd, samtal och praktiskt stöd till kvinnor som har utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld av en man som de har eller har haft en nära relation till. De medföljande barnen
erbjuds samtal och praktisk hjälp.
KC har också en, för den enskilde, kostnadsfri öppen samtalsmottagning (3 personal)
inklusive en våldtäktsmottagning med möjlighet till anonymitet.
KC tillhandahåller även en dygnetruntöppen jourtelefon för kvinnor i behov av stöd och
råd.
KC fungerar också som resursenhet för berörda myndigheter och organisationer och tillhandahåller information inom området mäns våld mot kvinnor och deras barn.
Under år 2006 var 80 kvinnor och 87 barn inskrivna i det skyddade boendet. Det finns 4
kontaktpersoner för kvinnorna 2,75 barnteamspersonal samt ca 3 nattpersonal. Detta innebär en 90%-ig beläggning, vilket verksamheten också är budgeterad för.
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Kvinnor i behov av skydd kan tas emot dygnet runt efter beslut från stadsdelsnämnd i
Stockholm eller andra kommuner i mån av plats.
Enheten har f.n. 15,25 tjänster fördelade på 1,0 enhetschef, 1,0 byråassistent, 10,50 socialsekreterare 1,75 hantverkspedagog samt 1 förskollärare.
KC har en bruttobudget på 9.737 tkr, intäkter 2760 tkr, netto 6.975 tkr.
Avgifter
Boendeavgiften på KC är för 2007 fastställd till 575 kronor/dygn och kvinna samt 250
kronor/dygn och barn för Stockholms stad. Avgiften för familjer från övriga landet är
fastställd till 1.482 kronor för ensamma kvinnor samt till 2.689 kronor/dygn för kvinnor
med barn (oavsett antal). Besöken på samtalsmottagningen är avgiftsfria.
Den öppna mottagningen
Den öppna mottagningen mötte föregående år 260 kvinnor, de flesta av dessa kontakter
etableras genom KC:s jourtelefon. Kvinnorna erbjuds en serie på 10-12 samtal för bearbetning av våldsupplevelserna och stöd i bl.a. vårdnads- och umgängesfrågor. Den absoluta majoriteten av dessa kvinnor är ”ursprungssvenskor”. De har ofta ett arbete och har
många gånger ett nätverk av kollegor och vänner som kunnat erbjuda skydd vid behov.
Boendet
I boendet är situationen helt annorlunda. Under åren har det visat sig att 65- 70 % av
kvinnor och barn har ett utomeuropeiskt ursprung. Dessa kvinnor har många gånger levt
helt isolerat i Sverige, och kan oftast inte prata svenska. Inte sällan fungerar barnen som
tolk för kvinnorna. Personalen på KC är behjälpliga med att ordna svenskundervisning
(SFI) om det av säkerhetsmässiga skäl är möjligt.
Dessa kvinnor har, av förståeliga skäl, en mycket bristfällig kunskap om det svenska samhället vilket naturligtvis ytterligare försvårar deras livssituation utöver det trauma som det
innebär att ha levt i en våldssituation. Kvinnans kontaktperson arbetar med, som ovan
beskrivits, bearbetande och återupprättande samtal samt förbereder kvinnan för en eventuell rättegång och, försöker, i samarbete med socialtjänsten, bringa reda i en besvärlig
ekonomisk situation. Oftast behöver kvinnan hjälp med att finna en ny bostad.
Barnens kontaktpersoner arbetar också med samtal, enskilt och i grupp samt samtal med
mor och barn tillsammans. I arbetet ingår också mycket externa kontakter med skolor,
BUP och förskolor t.ex.
Uppmärksammade behov
Personalgruppen har under flera år uppmärksammat kvinnornas behov av information om
samhället. Det kan exempelvis gälla polis/ åklagare, domstolsväsendet och skattemyndigheten. Överhuvudtaget behöver kvinnorna information om vilka skyldigheter och rättigheter de har som medborgare eller boende i Sverige. Kvinnorna har också mycket ofta problem med sömnsvårigheter och spänningar i nacke och axlar. Dessa besvär kan ofta sättas
i relation till det våld de har upplevt under längre eller kortare tid.

Många barn bor en längre tid (flera månader) på KC. Det bearbetande arbete som barnen
erbjuds skulle med fördel kunna kompletteras med läxhjälp, ”miniskola”, utflykter och
upplevelser, som t.ex. teaterbesök, Skansenbesök osv.
Under förutsättning av KC för kvinnor erhåller de ansökta utvecklingsmedlen motsvarande en tjänst skulle dessa användas till att avhjälpa ovanstående brister. Den projektanställde skulle anordna såväl gruppinformation, i form av föredrag och seminarier, som enskild
genomgång av samhällsvitala funktioner i det svenska samhället. Det kan exempelvis
innebära att bjuda in en polis som kan informera om hur en förundersökning går till eller
en advokat som berättar om uppgifter som ett målsägarbiträde har. Kronofogdemyndigheten kan upplysa om sitt arbete och de lagar som styr detta.
För barnens del skulle anordnas utflykter och sysselsättning för både yngre och äldre
barn.
För kvinnornas hälsa skulle avspänningsövningar, massage och motionsaktiviteter kunna
arrangeras. Tekniker för ångesthantering skulle också kunna läras ut.

MÅL FÖR PROJEKTVERKSAMHETEN
Mål för projektverksamheten för kvinnorna är att
• öka kunskapen om det svenska samhället på för dessa personer relevanta områden
• tydliggöra rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare
• öka det psykiska och fysiska välbefinnandet
• öka kunskapen om kroppen och dess funktioner
Mål för projektverksamheten för barnen är att
• i samarbete med respektive skola/förskola öka möjligheterna till skolarbete
• höja kvaliteten på barnens vistelse på KC genom möjlighet att delta i olika arrangemang såsom utflykter, teaterbesök, lek och motion. I möjligaste mån ska barnens
mödrar ges möjlighet att delta.
• avlasta ansvar genom att deras mödrar får ökade kunskaper och färdigheter.

VEM SKA GENOMFÖRA VERKSAMHETEN- SAMARBETSPARTNERS
Projektverksamheten ska genomföras av den projektanställde socionomen i samarbete
med aktuella myndigheter och frivilligorganisationer samt privata konsulter. Den projektanställde ska vara placerad på KC.

BESKRIV VAD NI TÄNKER GÖRA FÖR ATT UPPNÅ DE OVAN SPECIFICERADE MÅLEN
Se ovan.

MÅLGRUPPER
Våldsutsatta kvinnor med företrädesvis utländsk bakgrund samt barn som upplevt (bevittnat) våld.

TIDPLAN
Verksamheten planeras starta 2007-10-01 och pågå t.o.m. 2008-12-31.

VERKSAMHETEN AVSER
Utveckling av befintlig kommunal verksamhet. Verksamheten (projektet) är tänkt att bedrivas främst i gruppform men även individuellt.

HUR SKA VERKSAMHETEN UTVÄRDERAS
Utvärdering i form av exempelvis intervjuer samt enkäter genomförs av person som inte
arbetar på KC.

PROJEKTBUDGET
År 2007 (oktober-december)
1 socionom på heltid
Konsulter (olika resurspersoner)
Övrigt (utflykter, entréavgifter etc.)
Summa

113tkr
25 tkr
12tkr
150 tkr

År 2008
1 socionom på heltid
Utvärdering
Konsulter (olika resurspersoner)
Övrigt (utflykter, entréavgifter etc.)
Summa

450 tkr
100 tkr
100 tkr
50 tkr
700 tkr

Totalsumma

850 tkr

