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Ordförande har ordet
Ytterligare ett år har förflutit då jag haft förmånen att vara ordförande för
styrelsen i Sol-lentuna kvinnojour. Att leda arbetet i styrelsen, möta och se hur
personalen arbetar i verksamheten är både inspirerande, intressant och lärorikt. Det finns ett stort engagemang för vårt uppdrag, att informera och skapa
opinion mot våld i nära relationer, och att bistå och hjälpa kvinnor och barn som
blir offer i detta sammanhang. Styrelseledamöternas samlade erfarenheter och
de specifika kompetenser och kunskaper som personalen har om våld mot kvinnor i nära relationer, utgör tillsammans en erfarenhets- och kunskapsbank som
är unik. Unik på så sätt att det finns en mångfald av erfarenheter, kunskaper och
kompetenser som tillsammans utgör den grund som i synnerhet ideell verksamhet behöver vila på för att nå ut och få legitimitet.
Sollentuna kvinnojour har en stor och viktig roll och funktion i vårt samhälle.
Målsättningen ska fortsättningsvis vara att ge kvalitativt stöd och rådgivning
till utsatta kvinnor och deras barn. Genom sin kunniga personal, styrelse och
engagerade volontärer ska SKJ fortsätta att utvecklas som en stabil och kunnig
samverkanspart i olika sammanhang där vår unika kompetens värderas högt.
Vi följer utvecklingen av när det gäller skyddade boenden i landets kvinnojourer.
Sedan ett par år tillbaka finns det tecken på att kommuner väljer att placera sina
skyddsbehövande kvinnor på annat boende än det skyddade boende som kvinnojourer erbjuder. En debatt har förts om hur kvinnojourernas roll och funktion
av det skyddade boende ska regleras.
En femtedel av de anmälda misshandelsbrotten 2019 utgör misshandel av närstående med vilken offret hade eller hade haft en parrelation (Brottsförebyggande
rådet). Inom polisen har man länge pratat om våld i nära relationer som ett
prioriterat område, men i verkligheten har dessa brott
kommit i andra hand när fokus riktats mot andra grova
brott som rör gängkriminalitet och skjutningar.
Vårt arbete med att påverka vår omvärld och sprida
information och kunskap för att motverka mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer intensifieras. För att nå
målet att bli en kraftfull aktör har vi under året arbetat
fram en strategi för detta arbete.
Ylva Wibaeus, ordförande Sollentuna Kvinnojour
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Utifrån detta har Sollentuna kvinnojour under år 2019 gett skydd och stöd till de
kvinnor och barn som har sökt sig till verksamheten. Sollentuna kvinnojour har
också fortsatt arbetet med att utveckla kvaliteten och säkerheten i det skyddade
boendet och den öppna stödverksamheten för att kunna ge bästa tänkbara
stöd. Det skyddade boendet omfattar fyra lägenheter och har kunnat erbjuda
kvinnor och deras medföljande barn skydd och psykosocialt stöd.
Under 2019 har vi fortlöpande haft aktiviteter som syftat till att informera och
skapa opinion kring frågor som berör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Verksamhetsområden
SKJ: s verksamhetsområden är: Öppen stödverksamhet, Skyddat boende samt
Informativ verksamhet och opinionsbildning. Dessa områden utgör de tre benen
som SKJ: s arbete vilar på. Allt arbete utgår ifrån SKJ: s tre ledstjärnor som utgör
den värdegrund och våra stadgar. De tre ledstjärnorna är:
• Trygghet:
Mötet med våldsutsatta kvinnor och barn ska präglas av omsorg, närvaro och
empati. Sollentuna kvinnojour ska vara välkänd aktör bland invånare och myndigheter i Sollentuna så att det känns tryggt att vända sig till oss
• Empowerment:
Sollentuna kvinnojours arbete vilar på feministiskt grund vilket för oss innebär
alla kvinnors rätt till självbestämmande och frihet
• Röstbärare:
Sollentuna kvinnojour ska i alla sammanhang verka för att våldsutsatta kvinnors
och barns situation uppmärksammas

Öppen stödverksamhet
Den öppna verksamheten erbjuder stöd och rådgivning till våldsutsatta kvinnor
som är i behov av detta – före, under eller efter ett uppbrott från en våldspräglad relation. Även anhöriga, arbetskamrater, myndigheter och andra som kommer i kontakt med våldsutsatta är välkomna att söka råd och stöd hos Sollentuna kvinnojour. Stödsökande kan vara anonym. Vi arbetar huvudsakligen med
rådgivning, samhällsinformation, regelbundna stödsamtal, stöd i kontakter t ex
med advokat, polisen, socialtjänsten.
Under 2019 har personalen föreläst i skolor och för socionomer inom socialtjänsten i Sollentuna om våld i nära relationer samt vad SKJ kan erbjuda för stöd.
Personalen har också samarbetat med Polisens och Kvinna till Kvinnas internationella utbildningsprogram om hur Sverige arbetar med våld i nära relationer.
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I samband med detta tog vi emot studiebesök med deltagare från olika östeuropeiska länder samt deltog i panelsamtal tillsammans med polisen, åklagare,
domare, målsägandebiträde och frivården. SKJ tar också emot studiebesök t ex
polisaspiranter och politiker.
SKJ har uppdaterat och översatt informationsmaterial till flera språk. Vi har
också, tillsammans med riksorganisationen Unizon, haft en
Facebook kampanj om Barnkonventionen som blir lag i Sverige från
och med år 2020.
SKJ har fått medel från Socialstyrelsen för ett projekt om Trappanmetoden. Syftet har varit att bygga upp en kunskap och utveckla
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Skriftliga utvärderingar som kvinnorna, barnen och placerande socialsekreterare
gör i samband med att familjen flyttar, visar att de är väldigt nöjda. Här följer
Skriftliga utvärderingar som kvinnorna, barnen och placerande socialsekreterare gör i
några exempel: ”

samband med att familjen flyttar, visar att de är väldigt nöjda. Här följer några exempel:
Lätt att kommunicera, fick föra min talan genom tolk vid behov. Det känns bra”.

"Lätt (Boende
att kommunicera,
fick föra min talan genom tolk vid behov. Det känns bra”. (Boenkvinna 2019)
de kvinna
2019)
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You guys gave me hope when it was hopeless. Thank you (hjärta)” (Boende kvinna 2019)

”… Jag är så nöjd med allt stöd placerad kvinna och medföljande barn fick.
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ett fantastiskt arbete och behöll en bra balans mellan klient och socialtjänst”
altjänst” (Socialsekreterare 2019)

(Socialsekreterare 2019)

Kvalitets- och säkerhetsarbete

Kvalitets- och säkerhetsarbete

Under 2019 tog verksamhetschef tillsammans med styrelsen fram ett ledningsUndersystem
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kvinnans upplevelse enligt nedan.
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Genom att identifiera processen i det skyddade boendet och koppla det till våra
ledstjärnor har vi utvecklat en bra grund för den kvalitativa utvärderingen.
Kvalitetssystemet beskriver också hur ledningen hanterar eventuella klagomål
och avvikelser.
Volontärer och anställda har erbjudits regelbunden extern handledning under
2019 och deltagit i Unizons inspirationshelger samt vid föreläsningar som arrangerats av andra jourer eller aktörer.
Personalen och verksamhetschef har fått utbildning i säkerhetsfrågor av säkerhetsföretaget, SRS Group. Under utbildningen gick vi igenom dator- och mobilsäkerhet, sociala medier och hur vi ska tänka kring fysisk säkerhet.
Personalen och verksamhetschef deltog i Rädda Barnens utbildning i Traumamedveten omsorg. Utbildningen gav oss ökad kunskap om ett forskningsbaserat
förhållningssätt om trauma och barns utveckling.
Personalen, utbildades i FREDA som är framtagen av Socialstyrelsen och syftar
till tre standardiserade bedömningsmetoder som används i arbetet med personer som utsatts för våld i nära relationer.
Personalen deltog i Nordiska kvinnor mot våld konferensen i Danmark som hade
fokus på barn på skyddad boende. Personalen var också med under ”Third European Conference on Domestic Violence” i Norge. Konferensen samlade forskare,
professionella, beslutsfattare och ideella under fyra dagar i Oslo.

Information och opinionsbildning
Det övergripande syftet med det utåtriktade arbetet är att synliggöra mäns våld
mot kvinnor och barn genom att:
		
		
		
		
		
		
		
		

• Förklara våldet
• Peka på konsekvenserna av våldet
• Beskriva verkligheten
• Peka på brister i välfärdssystemet för våldsutsatta kvinnor och
barn
• Lyfta goda exempel i och utanför Sverige
• Påminna om rättigheter
• Komma med konkreta förslag på lösningar.
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Aktiviteter under året:
Internationella kvinnodagen 8 mars
På Internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade
Sollentuna Kvinnojour tillsam-mans med den lokala FN-föreningen, Rädda Barnen, Röda Korset och Arena Satelliten, en
föreläsning för allmänheten. Föreläsnings tema var ”100 år
av kvinnors rösträtt till #me-too” Professor Christina Florin
vid Stockholm Universitet berättade om kvinnors kamp för
rösträtt och demokrati i Sverige. Sofia Rasmussen, VD för
Rasmussen Analys, berättade om sin studie ”Ett år efter
#metoo - är Sverige mer jämställt? Ellen Jernberg underhöll
med sång och musik. Arrangemanget var mycket välbesökt,
cirka 80 personer kom och lyssnade.

Järvaveckan 15 juni
Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan
folk och folkvalda. Det levande navet för Järvaveckan är att fungera som en stor mötesplats för samhällsengagemang. Sollentuna kvinnojour var på plats
för att bidra med kunskap om våld i nära relationer.
Vi fick en del frågor från anhöriga till kvinnor som
upplevt våld i nära relation och om hur det går till när
man vill få kontakt med kvinnojourer.

Nationaldagen 6 juni
Firandet av nationaldagen den 6 juni lockar många
kommuninvånare till Edbergs slottspark. Det var därför ett utmärkt tillfälle för Sollentuna kvinnojour att
synas och förmedla sitt budskap genom personliga
kontakter med utdelning av informationsmaterial.
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Almedalsveckan 3-5 juli
Några av kvinnojourens styrelseledamöter fanns på plats några
dagar under Almedalsveckan i Visby och deltog flitigt i olika
seminarier. Iklädda våra västar och tröjor väckte vi intresse i
mängden av deltagare och besökare, vilket gav tillfälle till bra
möten och kontakter.
Edsbacka marknad 25 september
I närmare 15 år har Sollentuna kvinnojour funnits med på Edsbacka marknad och sålt prylar av alla de slag som
skänkts till jouren. Pengarna som loppisen har inbringat har kommit väl till
nytta i verksamheten. Att finnas med på
marknaden har också varit ett sätt att
synas och informera om varför vi finns
och vad vi gör.

VARFÖR SLÅR MÄN?
Och vad kan stoppa våldet?
Sollentuna kvinnojour inbjuder till medlemsmöte/öppen föreläsning
Tisdagen den 5 november 18-20
Lokal: Arena Satelliten
Jan Aronsson och Susanne Eriksson Larsson har lång erfarenhet av att
arbeta med både våldsutövare och våldsutsatta.
Nu delar de med sig av den komplexitet arbetet innebär under rubriken
EN HÄNDELSE, TVÅ BERÄTTELSER, ETT VÅLDSPERSPEKTIV.
Föreläsningen är gratis för medlemmar i Sollentuna kvinnojour.
Är du inte medlem kan du lätt bli det genom
att swisha 100:- till 123 6536544
Var med och stöd arbetet för att
stoppa våldet mot kvinnor!

Föreläsning 5 november
Sollentuna kvinnojour arrangerade en föreläsning
den 5 november i Arena Satelliten med temat ”Varför Slår Män? och vad kan stoppa våldet? Jan Aronsson och Susanne Eriksson, som båda har lång erfarenhet av att arbeta med både våldsutövare
och våldsutsatta, delade med sig av sina
erfarenheter och den komplexitet som arbetet
innebär under rubriken ”En händelse, Två Berättelser, Ett våldsperspektiv”.

Ljusmanifestation 25 november
FN:s internationella dag för avskaffande av mäns våld
mot kvinnor manifesterade Sollentuna kvinnojour
vid pendeltågstationen i Sollentuna. Alla ljus, i form
av ett stort hjärta, väckte uppmärksamhet bland de
förbipasserande
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Strategi

Strategi
UnderStrategi
2019 har vi utformat en strategi för det utåtriktade arbetet.
Under
förför
det
utåtriktade
arbetet.
Under2019
2019har
harviviutformat
utformatenenstrategi
strategi
det
utåtriktade
arbetet.

SKJ
en kraftSKJ en kraftfull
aktör
i det
full aktör i det
utåtriktade
utåtriktade
arbetet
arbetet
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harviviutformat
utformatkvalitativa
kvalitativakännetecken
känneteckenför
förarbetet.
arbetet.
II strategin

I strategin har vi utformat kvalitativa kännetecken för arbetet.
Genomtänkta
Synliga
Nytänkande

Genomtänkta

Vi

Vi vet vilka vi vill
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Våra insatser riktas
medvetet till den
vetaktör
vilkavi vi
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påverka

nå fram till
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som

fungerar och bibehåller dem - vi pröPrevention
var nya sätt att gå
Mer fokus på
detnå ut
och
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Tydlig avsikt
Våra insatser väckPrevention
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och
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skabeskriver
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förebyggande
Strateginbeskriver
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blibli
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aktör:
viljaatt
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mer
tillStrategin
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och
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• Vi satsar på att utveckla kontakten med våra politiker, bygga en 		

❑

Vi satsar
på att utveckla
kontakten
med
våra politiker, bygga en förförtroendefull
relation med
politiker
i Sollentuna.
troendefull
relation
med
politiker
i
Sollentuna.
• Vi når ut genom massmedia och sociala medier

Vi har
tydligska
arbetsgång
när
tarbli
fram
enkraftfull
specifik inriktning
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att
en
aktör:– 		
❑
Vi• når
uten
genom
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ochvi
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❑

Vi satsar
på insatser
gör att
SKJ får nya, flera och yngre med• Vi arbetar
med en som
kontinuerlig
omvärldsbevakning
• Visom
har ett
tydligt tema sig.
som vi prioriterar varje år och ett årshjul 		
lemmar
engagerar

❑

Vi satsar
på att utveckla
kontakten
med insatser
våra politiker, bygga7 en för• Vi utvärderar
systematiskt
våra utåtriktade
troendefull relation med politiker i Sollentuna.

❑

Vi når ut genom massmedia och sociala medier

för planerade insatser
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Samverkan
I stödarbetet med våldsutsatta kvinnor och barn spelar en god samverkan med
andra samhällsaktörer en avgörande roll för att kunna tillgodose de behov som
stödsökande kan ha. Sollentuna kvinnojour fortsätter att utveckla det fina samarbetet med kommunens olika idrottsföreningar vilket syftar till ett mångsidigt
stöd för barn som levt i våld. Andra samverkansformer där vi deltar är: Unizons
barnnätverk, Sollentuna kommuns nätverk mot våld i nära relationer, Sollentuna
kommuns nätverk mot hedersrelaterat våld och könsstympning, Samverkansmöten med kvinnojourer och socialsekreterare från länets nordvästra kommuner. Medarrangör till samverkanskonferens i Sollentuna som arrangerades
av Järfälla, Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby och Upplands Bro kommuner.
Temat för samverkanskonferensen år 2019 var ”Våld i ungas nära relationer”.

Förtroendevalda 2019
Följande personer har varit förtroendevalda inom Sollentuna kvinnojour under
2019:
Styrelse
Ylva Wibaeus, ordförande
Christina Rydback, kassör
Lena Hermelin, sekreterare i arbetsutskottet
Asli Kirazoglu, ledamot
Jonna Laurin. ledamot (t o m juli)
Lillemor Holmgren, sekreterare i styrelsen
Sara Gultan Rossander, ledamot
Revisorer
Maila Olsson
Siv Gustavsson
Lisbeth Larsered, revisorsersättare
Valberedning
Elin Holmgren, sammankallande
Joanna Olsson
Marie Wernerman
Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott (AU) som består av ordförande,
kassör och sekreterare. Arbetsutskottet förbereder styrelsens sammanträden
och hanterar tillsammans med kvinnojourens personal akuta ärenden som inte
behöver behandlas av styrelsen.
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Styrelsemöten och årsmöte
Styrelsen har haft en kickoff 7 april samt sju styrelsemöten under 2019. Arbetsutskottet har haft nio sammanträden under 2019. Sollentuna kvinnojours årsmöte
hölls den 21 mars 2019.

Volontärer
Medlemmar som önskar engagera sig ideellt i kvinnojourens verksamhet kan
bli volontärer. För detta krävs dock att de först genomgår en grundutbildning
som anordnas av Sollentuna Kvinnojour eller dess riksorganisation Unizon.
Utbildningen syftar till att ge kunskap om våld mot kvinnor och barn utifrån olika
perspektiv samt ge verktyg som är användbara i det praktiska stödarbetet.
Alla volontärer ska som ett minimiåtagande ansvara för rådgivningstelefonen
en vecka i taget, ca 3 gånger per år. Rådgivningstelefonen är en möjlighet för de
boende i skyddslägenheterna att få stöd, råd och guidning efter kontorstid.
Vidare ska två volontärer tillsammans svara för en helgaktivitet för kvinnor och
barn ca en gång i månaden enligt ett rullande schema. Under 2019 har kvinnojourens volontärer erbjudit aktiviteter som målning, biobesök och bakning.
Sollentuna Kvinnojour har under året haft ca 20 aktiva volontärer. Några volontärer har haft uppdrag som kontaktpersoner till kvinnor eller barn i det skyddade
boendet och några volontärer har haft uppdrag som stödsamtalare i den öppna
stödverksamheten. För volontärer med uppdrag som innefattar kontakt med
eller direkt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn ordnas handledning i grupp.
Volontärer kan ingå i arbetsgrupper, som tar sig an olika specifika uppgifter.
Dessa arbetsgrupper av volontärer har förberett och deltagit i kvinnojourens
utåtriktade aktiviteter tillsammans med styrelsen. De har även organiserat
insamling av saker och deltagit med försäljning och information på Edsbacka
marknad. Även sommarutflykten för familjer som tidigare bott i vårt skyddade
boende med övernattning, möjliggjordes av ideella krafter. Tio familjer med 13
vuxna och 19 barn och unga deltog. Fem kvinnor svarade på utvärderingen som
gjordes efteråt och alla var nöjda med utflykten.

Sammanlagt har två volontärmöten ordnats under året. Syftet med dessa
möten är att informera om planeringen för verksamheten och erbjuda
volontärerna möjlighet att diskutera frågor som är angelägna för dem.
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Fyra volontärer bildade en boendegrupp som stöd för personalen att
hantera in- och utflyttningssituationer i skyddat boende. De organiserar
och tar hand om skyddslägenheternas boendemiljö när kvinnor och barn
flyttar från vårt boende. De bidrar till att kvinnor och barn som kommer
till SKJs skyddslägenheter känner sig trygga och välkomna.

Ekonomi
Under 2019 var SJK:s största intäkter i form av statsbidrag, föreningsbidrag av
Sollentuna kommun och ersättning för boende från placerande socialtjänster.
Vi har också fått bidrag från Brottsofferfonden för att revidera och översätta
informationsmaterial till flera språk. Vi har också fått generösa penninggåvor
från privatpersoner, olika kyrkliga församlingar och Rädda Barnen samt enskilda
företag som stödjer kvinnojouren. 2019 var också första året vi hade fyra skyddslägenheter. Vi hade färre placeringar än vad som var budgeterat, vilket medfört
flera in- och utflyttar än vad vi hade 2018. Vi har trots detta haft en ekonomi i
balans för det skyddade boendet.
Den öppna verksamhet gjorde under 2019 ett plusresultat, vilket innebär att SJK: s
budget gick med ett litet överskott.
SKJ har också en ekonomisk buffert och har därmed god beredskap för framtida
förändringar.
Ekonomiansvarig i styrelsen tillsammans med verksamhetschef har möten regelbundet med revisorerna för att följa upp det ekonomiska läget.

Medlemmar och stödmedlemmar
Sollentuna kvinnojour hade vid årsskiftet 89 medlemmar och 9 stödmedlemmar
varav en förening. Det är en ökning med 10 procent av medlemsantalet sen förra
året. Vi kommer fortsätta att satsa på insatser som gör att SKJ får nya, flera och
yngre medlemmar som engagerar sig.
Medlemsavgiften är fortsatt 100 kr. Föreningar betalar 500 kr. Endast kvinnor
kan vara medlemmar med rätt att delta i verksamheten och med rösträtt på
årsmötet.
Alla medlemmar bjuds dock in till årsmötet och till öppna medlemsmöten och
kan ta del av kvinnojourens hemsida och Facebooksida.
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Bilaga
Statistik
Inkommande samtal
Under 2019 tog SKJ emot 190 samtal/mail/rapporter som gällde en ny våldsutsatt
person. Av dessa var 160 telefonsamtal och 30 mailkontaktakter eller polisrapporter. 188 av dessa kontakter handlade om nya våldsutsatta kvinnor och två
gällde nya våldsutsatta män.
Majoriteten handlade om våld i samkönade relationer. I juli kom polisens rapportering igång efter en tids uppehåll. Rapporteringen innebär att när en kvinna
från Sollentuna kommer i kontakt med polisen gällande våld i nära relationer får
kontakt med polisen gällande våld i nära relationer får SKJ polisrapport om händelsen. När vi
SKJ polisrapport om händelsen. När vi tar emot rapporten kontaktar vi målsätar emot rapporten kontaktar vi målsäganden för att erbjuda stöd. Under hösten fick SKJ 13
ganden för att erbjuda stöd. Under hösten fick SKJ 13 sådana ärenden.
sådana
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Öppen stödverksamhet

Under 2019 kom 82 nya kvinnor till SKJ: s öppna stödverksamhet. Det är en ökning med 9
nya kvinnor från föregående år.
De 82 kvinnorna tog kontakt med oss vid 201 tillfällen och erbjöds 1145 enstaka stödåtgärder.
Stöd gavs i form av stödsamtal på vår mottagning via telefon, samtal, sms, mail eller i form av
praktiskt stöd. Praktiskt stöd kan vara att följa med till polisen, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten eller hjälpa till att tyda brev och fylla i olika ansökningar och överklagan av myndighetsbeslut mm. Ett barn erbjöds Trappan samtal.16
Av 166 stödsamtal på plats användes tolk vid 5 av dessa.

Öppen stödverksamhet
Under 2019 kom 82 nya kvinnor till SKJ: s öppna stödverksamhet. Det är en ökning med 9 nya kvinnor från föregående år.
De 82 kvinnorna tog kontakt med oss vid 201 tillfällen och erbjöds 1145 enstaka
stödåtgärder. Stöd gavs i form av stödsamtal på vår mottagning via telefon,
samtal, sms, mail eller i form av praktiskt stöd. Praktiskt stöd kan vara att följa
med till polisen, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten eller hjälpa till att tyda brev
och fylla i olika ansökningar och överklagan av myndighetsbeslut mm. Ett barn
erbjöds Trappan samtal.
Av 166 stödsamtal på plats användes tolk vid 5 av dessa.
Grafen nedan illustrerar skillnaden på antalet nya stödsökande mellan 2018 och
2019:
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Skyddat boende

Under 2019 bodde 18 vuxna sammanlagt 1056 dygn och 18 barn sammanlagt 1153 dygn på
jouren. Det är ökning med 8 kvinnor och 8 barn från 2018. Boendetider har varit kortare un-

Skyddat boende

der 2019 än det var under 2018. SKJs erfarenhet är att socialtjänster placerar oftare för 2
veckor i taget med
möjlighet
tillbodde
förlängning
boendetiden.
Efter boendetiden
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2019
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dygnkvinoch
nor och barn till hotellboenden.
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18 barn sammanlag

jouren. Det är ökning med 8 kvinnor och 8 barn från 2018. Boendetider har v

Trots periodvis låg beläggning på boendet har vi under 2019 tackat nej vid 32 tillfällen när
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Skyddat boende
Under 2019 bodde 18 vuxna sammanlagt 1056 dygn och 18 barn sammanlagt 1153
dygn på jouren. Det är ökning med 8 kvinnor och 8 barn från 2018. Boendetider
har varit kortare under 2019 än det var under 2018. SKJs erfarenhet är att socialtjänster placerar oftare för 2 veckor i taget med möjlighet till förlängning av
boendetiden. Efter boendetiden flyttas kvinnor och barn allt oftare till hotellboenden.
Trots periodvis låg beläggning på boendet har vi under 2019 tackat nej vid 32
tillfällen när socialtjänsten har ställt placeringsfrågan. Detta beror främst på att
vi har haft fullt när förfrågan har ställts eller att djurlägenheterna inte har varit
tillgängliga.
Antalet
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och nya barn
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åren:
Antalet
nya vuxna
ochsom
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bott de
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under
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de fyra senaste åre
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www.sollentunakvinnojour.se

