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Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan om projektmedel till utvecklingsarbete på Kriscentrum för kvinnor
1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om projektmedel med 850 tkr för finansiering av utvecklingsarbete på Kriscentrum för kvinnor.
2. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Dag Helin

Rita Kahn

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om utvecklingsmedel med 850 tkr från Länsstyrelsen i Stockholms
län till att förstärka och kvalitetsutveckla stödet på Kriscentrum för kvinnor till våldsutsatta kvinnor och deras barn som bevittnat våld. Ansökan avser tiden 2007-10-01 – 2008-1231.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder kommunerna att ansöka om utvecklingsmedel i
syfte att förstärka och att kvalitetshöja stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Regeringen har avsatt 109 mkr årligen för åren 2007 och 2008. Sista ansökningsdag är 2007-10-01.
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Kriscentrum för kvinnor (KC) är ett boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Ca
65-70% av kvinnorna i boendet har ett utomeuropeiskt ursprung. Dessa kvinnor har
många gånger levt helt isolerade i Sverige och behärskar oftast inte svenska språket. Inte
sällan fungerar barnen som tolk för kvinnorna, som har bristfällig kunskap om det svenska samhället. De saknar många gånger information om vilka skyldigheter och rättigheter
de har som medborgare eller boende i Sverige.
Många barn bor längre tider på KC där de får hjälp att bearbeta det som hänt.
KC avser att förstärka och kvalitetsutveckla stödet för våldsutsatta kvinnor och deras barn
genom att erbjuda aktiviteter/stödhjälp som svarar mot de uppmärksammade behoven i
form av
• information om det svenska samhället, rättigheter och skyldigheter
• föredrag och seminarier
• tekniker för ångesthantering
• massage, avspänningsövningar m.m.
• motionsaktiviteter för kvinnorna samt
•
•
•
•

läxhjälp
utflykter
aktiviteter (teater, Skansen etc.) och
sysselsättning för barnen.

Förvaltningens förslag
Enligt antagen budget för 2007 ska socialtjänstnämnden utveckla metoder för att på bästa
sätt möta våld inom familjen. I budgeten anges också att det är angeläget att våldsutsatta
kvinnor och barn i behov av stöd ges ökad uppmärksamhet.
Målgruppen på KC är främst våldsutsatta kvinnor och barn med utländsk bakgrund. Personalen har uppmärksammat att målgruppen har behov av ytterligare stöd som inte tillgodoses inom verksamheten i dagsläget. Förvaltningen välkomnar därför att KC i ett projekt
vidareutvecklar arbetet genom att erbjuda information, olika aktiviteter för kvinnorna och
deras barn etc. enligt projektansökan.

Bilagor
1. Projektplan
2. Projektansökan

