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Till
Till socialtjänstnämnden

Ansökan om medel till utveckling av det skyddade
boendet K ruton
1 bilaga
Förslag till beslut
1. Att socialtjänstnämnden hos länsstyrelsen i Stockholms län ansöker om
450 tkr till utveckling av socialtjänstförvaltningens skyddade boende
Kruton.
2. Omedelbar justering.

Dag Helin

Eva Sandberg
Sammanfattning
”Storstadslänsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och västra Götalands län har
genom regeringens beslut 2008-07-02 fått ett fortsatt uppdrag att främja och
samordna utvecklingen av skyddat boende för ungdomar utsatta för hedersrelaterat
våld och förtryck.
I samordningsuppdraget ingår att fördela statsbidrag för utbyggnad och utveckling
av skyddade boenden med särskilt kompetens att bemöta hedersvåldsutsatta
ungdomars behov” (ur inbjudan att söka bidrag).
Socialtjänstförvaltningen i Stockholm har ett väl utbyggt skyddat boende
-Kruton- med tillhörande stöd- och rådgivningscenter.
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Kruton har sedan starten år 2002 tagit emot och erbjudit skydd, stöd och råd för ca
200 flickor/unga kvinnor som riskerar att utsättas eller har utsatts för hedersrelaterat våld och hot.
Erfarenheter som Kruton gjort, är att det traditionella familjearbetet som till
övervägande del bygger på förmedling och återförening, inte är relevant för
Krutons målgrupp. En ny metod för familjearbetet behöver utarbetas.
Bakgrund
Socialtjänstförvaltningen i Stockholm har sedan år 2002 ett väl utbyggt skyddat
boende Kruton. Målgrupp är flickor/unga kvinnor som har utsätts eller riskerar att
utsättas för hedersrelaterat våld eller hot. Det skyddade boendet innefattar också
en öppen verksamhet i form av ett stöd- och rådgivningscenter.
Kruton samverkar med en rad organisationer i Stockholms län. Man deltar i en ett
nätverk som består av Linnamottagningen, Terrafem, Systerjouren Somaya, Stora
Sköndal och Unga Kvinnors värn. Verksamheten är också en del i det nationella
nätverk, som består av Gryning Vård AB i Västra Götaland, Malmö stad och
Kruton. Stockholms stad var först i landet med att bygga upp en särskild
verksamhet för målgruppen. Personalens erfarenheter har efterfrågats från andra
som stått i begrepp att starta verksamhet för flickor/unga kvinnor i behov av
skydd. Man har också haft många kontakter med socialarbetare, skolpersonal,
polis etc både i Stockholm och i landet i övrigt.
Aktuell ansökan om medel
”Storstadsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län har
genom regeringens beslut 2008-07-02 fått ett fortsatt uppdrag att främja och
samordna utvecklingen av skyddat boende för ungdomar utsatta för hedersrelaterat
våld och förtryck över hela landet.
I samordningsuppdraget ingår att fördela statsbidrag för utbyggnad och utveckling
av skyddade boenden med särskild kompetens att bemöta hedersvåldsutsatta
ungdomars behov. Med ungdom avses i första hand individer under 25 år.
Verksamheter som tidigare beviljats medel och inrättat skyddat boende för
målgruppen samt verksamheter som faller under Länsstyrelsens eller kommuns
tillsynsansvar kommer att prioriteras” (ur inbjudan att söka medel).
Medel kan sökas till bl.a.
Utbildning, kompetens- och metodutveckling till aktörer som redan erbjuder
skyddat boende och stöd för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k.
hedersrelaterat våld.
Nya kostnader eller kostnader utanför ordinarie drift, som uppstår i samband
med anpassning av verksamheten till ungdomar utsatta för hedersrelaterat
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våld, exempelvis installation av säkerhetsanordningar, personalutbildning och
metodutveckling.
Kruton har sedan starten år 2002 tagit emot och erbjudit skydd, stöd och råd för ca
200 flickor/unga kvinnor som har varit utsätta för eller riskerat att utsättas för
hedersrelaterat våld eller hot. Erfarenheten är att de traditionella metoderna för
familjearbete, som till övervägande del bygger på förmedling och återförening,
inte är relevanta för Krutons målgrupp. Kruton avser därför initiera och utveckla
en ny metod för familjearbete som har sin utgångspunkt i ökad kunskap om
våldets mekanismer och dess påverkan på familjemedlemmarna. Familjearbetet
ska hjälpa flickorna/de unga kvinnorna och deras familjer att finna
förändringspotentialer samt förstärka och utveckla dessa utan att den utsatta parten
behöver vara fysiskt närvarande tillsammans med sin familj.
Socialtjänstförvaltningen söker medel för att vidareutbilda Krutons personal i
våldets mekanismer och dess påverkan på familjemedlemmar. Utbildningen skall
ge personalen redskap för utarbetandet av ett förändrings-/påverkansprogram att
användas i verksamhetens familjearbete. Sakkunniga i sociologi och i metodik för
socialt arbete kommer att anlitas. En nära samverkan omkring det planerade
projektet kommer att ske mellan Kruton och Gryning Vård AB i Västra Götaland
samt Krutons referensgrupp som består av handläggare vid några av Stockholms
stadsdelsförvaltningar.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser positivt på Krutons planer för att utveckla en specifik metod för
familjearbetet med verksamhetens målgrupp. De samlade krafterna har hitintills
använts för att utveckla metoder för att ge de utsatta flickorna/unga kvinnorna
skydd, stöd och råd. Den erfarenhet som verksamheten fått alltsedan starten 2002
har nu visat att det är dags att ta ytterligare ett steg i utvecklingsarbetet. Ett nytt
angreppssätt för familjearbetet behövs då de traditionella metoderna inte är
tillämpliga för Krutons målgrupp.
Den sammanlagda kostnaden för insatsen beräknas vara 900 tkr. Hälften av den
totala kostnaden kommer att finansieras inom Krutons budgetram.
Bilaga: Ansökan om statsbidrag för skyddat boende.

