
Vi erbjuder kvinnor och 
barn ett skyddat boende 
med högsta säkerhetsklass, 
i en lantlig miljö med 
trygghet och stöd i form 
av professionell personal 
dygnet runt.



Vi erbjuder kvinnor och barn ett skyddat boende med högsta 
säkerhetsklass, i en lantlig miljö med trygghet i form av pro-
fessionell personal dygnet runt. Vår utgångspunkt är att varje 
människa som kommer till oss behöver en grundtrygghet men 
att de också har mycket specifika individuella behov vilka bör 
tas om hand på rätt sätt. Målsättningen är ett självständigt och 
värdefullt liv med god livskvalité.

HÖGSTA SKYDDSKLASS
Vi är ett boende med mycket hög säkerhet och vi uppnår högsta skydds-
klass enligt Socialstyrelsens rekommendation. 
Skalskydd, kameraövervakning, GSM -personlarm, säkerhetsrum, insyns-
skyddade och förstärkta fönster samt inhägnad innergård. Securitas ron-
derar anläggningen varje natt.
Agnes har inarbetade säkerhetsföreskrifter och utbildad säkerhetspersonal.
En risk- och hotanalys görs från dag 1.
All personlig elektronik stängs av innan transport till boendet. 

VI ÄR BEMANNADE DYGNET RUNT, ÅRET RUNT
Hämtning erbjuds dygnet runt, året runt.

BARNVÄNLIGT
Mycket barnvänligt för barn i alla åldrar och det finns mycket aktiviteter 
på anläggningen.
Skolbarnen kan fortsätta sin skolgång på distans med stöd av personal i 
separat klassrum.
Vi anpassar och organiserar aktiviteter utefter behov.

MÖJLIGHET ATT TA EMOT STÖRRE FAMILJER

HANDIKAPPANPASSAT

HUSDJUR
Husdjur är tillåtet och man blir då placerad i den del av boendet som 
tillåter husdjur. Hundrastgård finns på boendet.



PERSONAL
Vi har personal som pratar engelska, arabiska, kurdiska och litauiska.
Personalen är utbildad i FREDA, Våld i nära relation och Hedersrelaterat våld.
Personalen är även utbildad i HLR, HLR barn och Första hjälpen. Anläggningen har även 
hjärtstartare.

PERSONALKOMPETENS

• Beroendeterapeut
• rePULSE
• MI samtal
• Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar
• Program om hedersförtryck och hur man 
 frigör sig och jobbar med hedersvåld, missbruk 
 och kriminalitet. I samarbete med Tänk OM 
 och Gunnar Bergström i Malmö.
• HAP
• Socialpedagog
• Fritidsledare
• Våld i nära relationer

• Programmet om dig själv
• FREDA
• Patriark
• Sjuksköterska 
• Undersköterska
• Natur och hästunderstödd terapi
• Jobbcoach
• Psykisk ohälsa
• Sorgeprocess
• HLR för barn och vuxna
• Barnafrid- Basprogram om våld mot barn
• Säkerhetsutbildning



MÅLGRUPP
Hot och våld i nära relation
Hedersrelaterat 
Vittnesskydd
Gängrelaterat eller där det finns en hotbild

KOLLEKTIVT BOENDE MED SJÄLVHUSHÅLL
Agnes är ett kollektivt boende med självhushåll. Boendet har stora 
gemensamma sällskapsutrymmen, lekrum och aktivitetsrum. 
Man bor i egna rum med egen toalett och TV i varje rum. 

Vardagen präglas av en trygg miljö och tydlig struktur.
Tyngden i verksamheten ligger i att kvinnan och eventuellt medföljande barn 
skall känna sig trygga och ha en meningsfull vistelsetid på Agnes. 
Planerade aktiviteter och dagliga sysslor finns för både kvinnor och barn i 
form av olika aktiviteter. 

• Egen köksträdgård där 

 kvinnorna har möjlighet 

 att odla• Gym• Yoga• Väv och sy-rym
• Skaparrum - målning mm.



BARNEN I FOKUS
Vi sätter barnen i fokus. Vi har personal som är barnansvarig och som ser 
till att tillgodose varje barns behov på bästa sätt. Vår barnansvarige är 
fritidsledare och har 25 års erfarenhet av barn.

• Vi prioriterar barnens skolgång och har ett nära 
 samarbete med mindre skolor i närområdet.

• Vi har även möjlighet att bedriva en anpassad 
 skolgång med lärare på plats.

• Lek och aktivitetspark, utomhus

• Lek och aktivitetsrum, inomhus



STÖD- OCH MOTIVATIONSSAMTAL
Stöd -och motivationssamtal för att förbättra och stärkas i sin livssitua-
tion ingår i den pågående processen och finns med kontinuerligt under 
vistelsen på Agnes.
Målsättningen är att den enskilde vid utflytt skall ha en fungerande bo-
ende situation och nätverk samt god hälsa och ett gott skydd. Kvinnan 
skall ges möjlighet att klara ett självständigt liv och möjlighet 
till fortsatta studier eller arbete.

VI ERBJUDER:
Risk- och Skyddsbedömning enligt FREDA
Myndighetskontakter
Behjälplig med bostadssök
Behjälplig med Observationsfrågor under utredning
Stöd vid rättegång och förhör

VI HAR GODA 

KONTAKTER MED:

• Skola 

• Vårdcentral/BVC

• Tandläkare

• Läkare

• Psykolog

• Polis
• Advokat

• Optiker

• Frisör



INSKRIVNINGSFÖRFARANDE / 
INDIVIDUELL GENOMFÖRANDEPLAN
Placering sker utifrån beslut från socialtjänsten eller annan myndighet.
Vi arbetar efter uppdrag. Varje kvinnas behov av stöd och hjälp utarbetas ef-
ter en individuell säkerhet- och genomförandeplan. Detta sker i samråd med 
kvinnan, uppdragsgivare samt personal på Agnes. 

Agnes målsättning är att vara Sveriges absolut bästa och
säkraste skyddade boende för kvinnor och barn och 
verksamheten bedrivs i en anläggning som genomgått
en omfattande renovering det senaste året.

Välkommen att kontakta oss!
Personalen på Agnes

emma@agnesvillan.se


