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Checklista –  
uppföljning  

skyddat boende
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Basfakta om boendet

Driftsform:

Antalet platser för vuxna:

Antalet platser för medföljande barn:

Lokalernas utformning

Kollektivt boende:

Friliggande lägenheter:

Kommentarer:

Vänder sig verksamheten till någon särskild målgrupp?

Möjligheter att ta emot
Medföljande barn 

Ålder och kön:

Medföljande djur

Vilka djur:

Checklista - uppföljning 
skyddat boende
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Förutsättningar att ta emot personer med allergi:

Kommentarer:

Vilka typer av råd och stöd erbjuds?

Råd och vägledning

Planlagda stödsamtal

Stöd i kontakten med myndigheter och vårdgivare

Stödperson/assistans vid rättegång och förhör

Arrangerade aktiviteter, vilka?

Annat, i så fall vad?

Kommentarer:

Trygghet och säkerhet
 
Tillgång till personal

Vardagar under dagtid

Vardagar under kvällar 

Nätter 

Helger
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Bemanning i övrigt

Individuell säkerhetsplanering 

Finns det skriftliga rutiner för att göra individuell säkerhetsplanering tillsammans 
med vuxna?

Vid inflyttning

Vid utflyttning

Finns det skriftliga rutiner för att göra individuell säkerhetsplanering tillsammans 
med medföljande barn(i förekommande fall)?

Vid inflyttning

Vid utflyttning

Fysiska skyddsanordningar

Vilka fysiska skyddsanordningar finns det?

Säkerhetsdörr

Video-övervakning

Inbrotts/överfallslarm

Säkerhetsfönster

Hemlig adress

Annan fysisk skyddsanordning
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Brandskydd

Har kontroll av brandskyddet genomförts?

Rutiner kring mobiltelefoner, internet och sociala medier

Finns sådana rutiner?

Hantering av hot och risker 

Finns det skriftliga rutiner för hantering av hot och risker mot de boende?

Finns det skriftliga rutiner för hantering av hot och risker mot personal och  
volontärer?

Hantering av skyddade personuppgifter

Hur försäkrar ni er om att skyddade personuppgifter inte kommer ut till obehöriga?

Kännedom om sekretess respektive tystnadsplikt

(Offentlig verksamhet) Hur försäkrar ni er om att all personal känner till bestäm-
melserna i offentlighets och sekretesslagen?

(Enskild verksamhet) Hur försäkrar ni er om att all personal och alla volontärer 
känner till bestämmelserna i socialtjänstlagen om tystnadsplikt?

Dokumentation om insatser för enskilda boende

Gör ni genomförandeplan tillsammans med varje person?

Hur dokumenterar ni genomförda insatser för varje person?  
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Hanteringen av anmälningsskyldigheten för barns skydd

Hur försäkrar ni er om att personal och volontärer kan hantera anmälningsskyldig-
heten vid misstanke om att barn far illa?

Lex Sarah

Finns det skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och 
undanröja missförhållanden ska fullgöras?

Finns det skriftliga rutiner för hur skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållan-
den och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras?

Tillgänglighet

Tider då det finns möjlighet att ta emot skyddsbehövande

Vid vilka tider på dygnet och dagar på året kan nya skyddssökande tas emot?

Fysisk tillgänglighet

Är boendet anpassat för rullstolsburna personer när det gäller

Entrén är tillräckligt rymlig?

Eventuell hiss är tillräckligt stor?

Minst ett boenderum är anpassat?

Minst en toalett och ett duschrum är anpassat?

Kök och gemensamhetsrum kan nås med rullstol?

Kök kan användas av person med rullstol?



7

Är boendet anpassat för en person med synnedsättning?

Är boendet anpassat efter en person med hörselnedsättning?

Tillgänglighet i språkligt avseende

Vilka språk talar personal och volontärer på boendet?

Vilka tider finns personal och volontärer med kompetens i de skilda språken till-
gängliga?

När, vid vilken typ av samtal använder ni tolk vid samtal med skyddssökande som 
inte behärskar svenska eller teckentolk för personer med hörselskada?

Självbestämmande och integritet

I vilken utsträckning har de boende tillgång till eget rum (medföljande barn kan bo i 
samma rum som den vuxna)?

Har de boende tillgång till:

Låsbara toaletter

Låsbara duschrum

Kök med utrymme att laga egen mat

Gemensamma utrymmen för samvaro
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Kunskapsbaserad verksamhet

Standardiserade bedömningsmetoder

Finns det personal eller volontärer på boendet som har kunskap i att använda stan-
dardiserade bedömningsmetoder?

Om ja, vilka metoder?

I vilken utsträckning används dessa metoder på boendet?

Uppföljning

Finns det rutiner för att systematiskt följa upp och dokumentera de boendes uppfatt-
ning om boendet?

Om ja, vilka områden ingår i uppföljningen:

Boendemiljön

Bemötandet

Insatserna

Säkerheten

Annat, ange vad

Lämplig utbildning hos personalen

Vilken utbildning har föreståndaren?
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Vilken utbildning har övriga i personalen?

Hur lång erfarenhet har respektive person av socialt arbete?

Vilken fortbildning har genomförts för personal och volontärer om våld i nära rela-
tioner (under senaste året)?

Vilken fortbildning har genomförts för personal och volontärer om barn som bevitt-
nar våld (under senaste året)?

Finns det på boendet någon särskild kompetens för att möta särskilda behov relate-
rat till

Funktionsnedsättning

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Sexuell läggning

Tillhörighet till nationell minoritet

Utländsk bakgrund

Missbruk eller beroende

Risken för hedersrelaterat våld
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Prostitution och människohandel

På vilket sätt har boendet särskild kompetens när det gäller dessa frågor?

 
Helhetssyn, samordning och kontinuitet

(Kommunal verksamhet) Hur vill ni att samverkan i enskilda ärenden inom social-
tjänsten ska fungera?

(Övrig verksamhet) Hur vill ni att samverkan med socialnämnden ska fungera när 
det gäller enskilda ärenden?

Hur tycker ni att samverkan fungerar idag?

Hur vill ni att flytten från boendet ska planeras tillsammans med socialtjänsten?

Hur tycker ni att planeringen fungerar idag?
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Lämplighet att ta emot barn (i förekommande fall)

Vilken kunskap har personalen om barns behov?

Vilket utrymme finns för lek och sysselsättning för yngre barn?

Vilket utrymme finns för sysselsättning för tonårsbarn?

Hur ser möjligheterna ut att delta i förskola/skola?

Vilken möjlighet finns till krisstöd för barn? 

Vilken möjlighet finns till känslomässigt stöd för barn? 

Vilken möjlighet finns att ge barnets förälder stöd i sitt föräldraskap?

Systematiskt förbättringsarbete

Har verksamheten gjort någon

Riskanalys – Vad kan gå fel och hur förebygger ni det?

Egenkontroll – Följs rutinerna och blir resultatet bra?
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Utredning av rapporter, klagomål och synpunkter- Har ni fått klagomål eller förslag 
till förbättringar? Vad tycker ni själva att ni behöver förändra?

Förbättrande åtgärder- Aktiviteter som ni har genomfört/planerar?

Förbättring av processer och rutiner – Förändringar av rutiner och processer?

Planerade förändringar av verksamheten
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Övriga kommentarer


	Driftsform: Ideell förening (icke-vinstdrivande)
	Antalet platser för vuxna: 9
	Antalet platser för medföljande barn: 19
	Kollektivt boende: Ja
	Friliggande lägenheter: Ja
	undefined_6: Möjlighet till enskilt boende i form av satellitlägenheter samt kollektivboende.
	Möjligheter att ta emot: Våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar. Spetskompetens inom hedersrelaterad våld och förtryck samt sexuellt våld. 
	Medföljande barn: Ja
	undefined_7: Alla 
	Medföljande djur: Har en lägenhet avsedd för husdjur. 
	undefined_8: Skötsamma husdjur.
	undefined_9: Ja
	Råd och vägledning: Ja
	Planlagda stödsamtal: Ja
	Stöd i kontakten med myndigheter och vårdgivare: Ja
	Stödpersonassistans vid rättegång och förhör: Ja
	Arrangerade aktiviteter vilka: Ja, sociala aktiviteter för kvinnor och barn. Även nära samarbete med andra föreningar som anordnar aktiviteter .
	Annat i så fall vad: Läxhjälp, svenskhjälp, boendesök, ekonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, firar högtider efter behov och födelsedagskalas mm. 
	Kommentarer: 
	Vardagar under dagtid: Ja
	Vardagar under kvällar: Ja, vid behov
	Nätter: Nej
	Helger: Ja, vid behov
	undefined_10: Bemanning vardagar ca 08:30-17:00. Vid överenskommelse kan vi erbjuda beredskapstelefon kvällar och helger.
	undefined_11: Ja, individuell säkerhetsplanering sker i samband med inflyttning. FREDA/PATRIARK görs första veckan.
	Finns det skriftliga rutiner för att göra individuell säkerhetsplanering tillsammans: Ja, individuell säkerhetsplanering görs vid utflytt.
	Vid utflyttning: Ja, samtal med medföljande barn kring säkerhet sker första veckan.
	Fysiska skyddsanordningar: Ja, samtal med medföljande barn kring säkerhetstänk sker inför utflytt.
	Videoövervakning: Ja
	Inbrottsöverfallslarm: Ja
	Säkerhetsfönster: Ja
	Hemlig adress: Nej
	Annan fysisk skyddsanordning: Ja
	undefined_12: Titthållskamera på varje dörr, ingen lägenhet ligger på markvåning, insynsskydd på fönstren.
	Rutiner kring mobiltelefoner internet och sociala medier: Ja
	Hantering av hot och risker: Ja, lånetelefon ges vid inflytt, tidigare telefon stängs av och låses in på jouren. Säkerhetsgenomgång vad gäller internet, gemensamma konton, bank/Bank-ID, nya lösenord, platsfunktioner m.m. sker vid inflytt. Jouren avråder till sociala medier och har samtal kring det regelbundet.
	Finns det skriftliga rutiner för hantering av hot och risker mot personal och: Ja, det finns tydliga rutiner kring detta, revideras vid behov. 
	Hantering av skyddade personuppgifter: Ja, det finns tydliga rutiner samt handlingsplaner för olika tänkbara situationer/platser. 
	Kännedom om sekretess respektive tystnadsplikt: Ansökan om skyddade personuppgifter skickas alltid samma dag som inflytt. Motringning sker alltid vid nya kontakter, inga personuppgifter mailas eller skickas via skrift. Klientakter förvaras inlåsta i klientskåp på jouren. Inom arbetsgruppen omnämns klienter aldrig med namn utan med kodnamn/initialer. Familjen tilldelas fiktiva namn vid behov i tex skolor.
	Enskild verksamhet Hur försäkrar ni er om att all personal och alla volontärer: Tydliga skeretess- och tystandspliktavtal finns för både personal och volontärer. Vi håller oss uppdaterade kring de olika lagarna genom vårt riksförbund Unizon. 
	Dokumentation om insatser för enskilda boende: Tydliga sekretess- och tystnadspliktavtal finns för både personal och volontärer. Vi håller oss uppdaterade kring de olika lagarna genom vårt riksförbund Unizon. 
	Gör ni genomförandeplan tillsammans med varje person: Ja, oftast tilldelas jouren en genomförandeplan eller skriver en i samverkan med Socialtjänsten. Denna uppdateras vid förändringar.
	Hur dokumenterar ni genomförda insatser för varje person: Vi dokumenterar löpande via Journal Digital, detta gäller den placerade kvinnan. Medföljande barn dokumenteras inte. 
	heten vid misstanke om att barn far illa: Vid placering av medföljande barn är vår rutin att alltid göra en orosanmälan direkt. Volontärer i vår verksamhet arbetar inte med våra klienter och är därför inte aktuella i dessa rutiner. Personal på plats har socionom/sociolog/socialpedagog-bakgrund och har god kännedom om anmälningsplikt. 
	undanröja missförhållanden ska fullgöras: Jouren har rutin för avvikelser, vilka löpande gås igenom i personalgrupp. Efter varje utflytt fylls en utvärderingsenkät i av såväl placerad klient och medföljande barn som socialtjänst. 
	den och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras: Ja, rutin- och handlingsplan för allvarliga missförhållanden finns, dessa revideras vid behov.
	Vid vilka tider på dygnet och dagar på året kan nya skyddssökande tas emot: Vanligtvis sker placering under kontorstid, kl 9-17. Planerade placeringar kan även förekomma på andra tider vid behov och i samråd med placerande socialtjänst. 
	Entrén är tillräckligt rymlig: Ja
	Eventuell hiss är tillräckligt stor: Ja
	Minst ett boenderum är anpassat: Nej
	Minst en toalett och ett duschrum är anpassat: Nej
	Kök och gemensamhetsrum kan nås med rullstol: Nej
	Kök kan användas av person med rullstol: Nej
	Är boendet anpassat för en person med synnedsättning: Nej
	Är boendet anpassat efter en person med hörselnedsättning: Nej
	Vilka språk talar personal och volontärer på boendet: Svenska, engelska, arabiska, danska och rumänska.
	gängliga: Alla vardagar kl 9-17 och vid behov. 
	inte behärskar svenska eller teckentolk för personer med hörselskada: Vid samtal med placerande socialtjänst samt vid stödsamtal.
	samma rum som den vuxna: Alla placerade hos oss, vuxna och barn, har tillgång till eget rum. 
	Låsbara toaletter: Ja
	Låsbara duschrum: Ja
	Kök med utrymme att laga egen mat: Ja
	Gemensamma utrymmen för samvaro: Ja
	dardiserade bedömningsmetoder: Ja, all vår personal som arbetar med skyddssökande är utbildade i olika bedömningsmetoder. 
	Om ja vilka metoder: FREDA, Patriark, BRA-samtal (barn) Empowerment Star och My Star.
	I vilken utsträckning används dessa metoder på boendet: Alltid vid inskrivning och därefter regelbundet under placeringen. 
	ning om boendet: Både våra kuratorer och bonendestödjare har regelbunden kontakt med de boende och uppdateras varje vecka om trivsel och upplevelsen av boendet. Vi är måna om våra boendes välmående och trivsel och försöker tillgodose deras behov i den utsträckning det går.  
	Boendemiljön: Ja
	Bemötandet: Ja
	Insatserna: Ja
	Säkerheten: Ja
	Annat ange vad: 
	Vilken utbildning har föreståndaren: Leg. sjuksköterska med flertalet chefs- och ledarskapsutbildningar. Erfarenhet av socialt arbete och våld i nära relation i ca 15 år.  
	Vilken utbildning har övriga i personalen: Socionomer, sociologer, socialpedagog och journalist. 
	Hur lång erfarenhet har respektive person av socialt arbete: Kurator 1 - Socionom som arbetat med socialt arbete i mer än 15 år.Kurator 2 - Socionom som arbetat med socialt arbete i ca 6 år.Kurator 3 - Sociolog som arbetat med socialt arbete i 10 år.Kurator 4 - Sociolog som arbetat med socialt arbete i 6 år.Boendestödjare - Socialpedagog som arbetat med socialt arbete i 16 år. 
	tioner under senaste året: Volontärer har gått unizons grundkurs i jourkunskap och våld i nära relation. PatriarkFREDA- två kuratorer har FREDA sen tidigare men i år utbildade sig resterande personalstyrka.NCK grundutbildning i våld i nära relation.
	nar våld under senaste året: Kuratorer och socialpedagog har gått BRA-samtal. Utbildning i Trappan-samtal, två kuratorer har denna utbildning sen innan och i år har ytterligare en kurator gått den
	Funktionsnedsättning: Nej
	Könsöverskridande identitet eller uttryck: Ja
	Sexuell läggning: Ja
	Tillhörighet till nationell minoritet: Ja
	Utländsk bakgrund: Ja
	Missbruk eller beroende: Nej
	Risken för hedersrelaterat våld: Ja, har spetskompetens inom detta område
	Prostitution och människohandel: Ja
	På vilket sätt har boendet särskild kompetens när det gäller dessa frågor: Jouren har spetskompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld. Vi har under många år haft särskilt fokus på dessa områden och all personal är utbildad i PATRIARK. 

Samtliga kuratorer arbetar även med vår ungdomsjour och föreläser mycket inom ämnen som hedersrelaterat våld och förtryck, normer, könsidentitet och machokultur samt bemötande av dessa. Föreläsningarna sker på både svenska och arabiska.

Vi håller oss ständigt uppdaterade inom området sexuellt våld och har stor erfarenhet av stödsökande med problematik inom detta område. En av våra kuratorer är dessutom specialistutbildad inom prostitution och människohandel.

Kompetensen som finns hos oss tillåter oss också att möta grupper med annan etnisk bakgrund än svensk, både språkligt och kulturellt.
	tjänsten ska fungera: 
	det gäller enskilda ärenden: För oss är dialog och professionalitet viktigt. Vi vill ha kontinuerlig kontakt och uppföljning med placerad socialtjänst och andra aktörer involverade i ärendet. Är det barn inblandade vill vi också har regelbunden dialog med aktuell barnhandläggare.

I samband med en placering vill vi så snabbt som möjligt få en handlings- och vårdplan från socialtjänsten. Det finns också möjlighet att utarbeta detta i samråd med oss, något vi har stor erfarenhet av.
	Hur tycker ni att samverkan fungerar idag: Med de samarbeten med kommuner vi har idag fungerar det bra, vi har en koninuerlig kontakt och dialog.
	Hur vill ni att flytten från boendet ska planeras tillsammans med socialtjänsten: Ska kvinnan flytta till ett annat skyddat boende vill vi, i den mån det går, vara involverade i överlämningen. Om kvinnan ska flytta till utslussningslägenhet finns vi kvar som ett stöd, i den mån det behövs och i samråd med placerande socialtjänst och kvinnan.

Om kvinnan ska flytta till eget boende vill vi ha en snabb kontakt med socialtjänsten för att säkerställa att kvinnan har det hon behöver  (ekonomiskt bistånd, intyg etc) för att kunna gå vidare. Socialtjänsten behöver vara skyndsamt behjälplig i flyttprocessen för att kvinnan ska ha de förutsäöttningar som krävs för att kunna flytta in i en egen lägenhet.
	Hur tycker ni att planeringen fungerar idag: Med de samarbetskommuner vi har idag fungerar detta mycket bra.
	Vilken kunskap har personalen om barns behov: På Kvinnojouren Öresund har vi ett tydligt barnperspektiv, där vi ständigt arbetar med barnen i fokus. När en kvinna med medföljande barn placeras hos oss tilldelas även barnen en egen kontaktperson. Vi använder oss av TMO, Trappan-samtal och BRA-samtal i vår kontakt med barnen, för att säkerställa att barn som bevittnat eller varit utsatta för våld ska få den hjälp och trygghet de behöver.

En av våra kuratorer är också med i Unizons barnnätverk, som arbetar utbildande och opionsbildande.
	Vilket utrymme finns för lek och sysselsättning för yngre barn: Stort utrymme. I alla våra skyddade boenden finns leksaker och spel. Vi har även ett stort, inrett barnrum på jouren, med anpassade leksaker och pysselmöjligheter, dit barnen är välkomna så mycket de vill. Detta rum använder vi också i våra samtal med barnen. Vi anordnar även regelbundet aktiviteter utanför boendet och jouren för barn i olika åldrar. Vi har också ett nära samarbete med Rädda Barnen, som ett par gånger i veckan anordnar aktiviteter för barn i alla åldrar.
	Vilket utrymme finns för sysselsättning för tonårsbarn: Vi ordnar regelbundet aktiviteter för tonårsbarn, där personal och volontärer medföljer. Utifrån behov och intresse skräddarsyr vi både aktiviteter och läxhjälp. Vi är lyhörda för barnens behov och samarbetar med flera olika föreningar.
	Hur ser möjligheterna ut att delta i förskolaskola: Första veckan hos oss ställs barnen i kö till förskola/skola. Vi har även samarbete med öppna förskolor dit kvinnorna kan gå med sina barn i väntan på plats. Barnets kontaktperson hos oss har också kontakt med förskola/skola. I de fall risken är för stor har vi samarbete med lärare som kommer till oss och undervisar barnen på plats på jouren. 
	Vilken möjlighet finns till krisstöd för barn: Det finns goda möjligheter, våra kuratorer är utbildade inom TMO och Trappan-samtal och har stor erfarenhet av att arbeta med barn i kris.
	Vilken möjlighet finns till känslomässigt stöd för barn: Vi är hela tiden tillgängliga för barnen och kontaktpersonen är särskilt uppmärksam på barnets känslomässiga behov.
	Vilken möjlighet finns att ge barnets förälder stöd i sitt föräldraskap: Stöd i föräldraskap ingår i stödsamtalen. Det kan bland annat handla om hjälp med rutiner, gränssättning, matvanor samt känslomässigt stöd.
	Riskanalys  Vad kan gå fel och hur förebygger ni det: 
	Egenkontroll  Följs rutinerna och blir resultatet bra: Kvinnojouren Öresund har tydliga, skriftliga rutiner när det gäller placeringar i skyddat boende. Dessa rutiner följs noggrannt och revideras vid behov. Vi upplever att vårt system är tryggt, som vi kan lita på fungerar vid oförutsedda eller mindre vanligt förekommande händelser. 
	till förbättringar Vad tycker ni själva att ni behöver förändra: Alla kvinnor som bott hos oss får göra en skriftlig utvärdering i samband med flytt från oss. Dessa utvärderingar samlar vi och går igenom.  

De klagomål vi fått har främst handlat om detaljer i boendet, sällan något som rör personal eller kontakten med oss.
	Förbättrande åtgärder Aktiviteter som ni har genomförtplanerar: Vi har renoverat och gjort våra skyddade boenden ännu finare och hemtrevligare, med nya möbler och elektronisk utrustning, Vi har även uppdaterat larm- och brandskydd i alla lägenheter.
	Förbättring av processer och rutiner  Förändringar av rutiner och processer: Nytt från och med 1 januari 2022 är att vi börjar erbjuda utslussningslägenheter med möjlighet till förstahandskontrakt efteråt. Nya rutiner och processer för detta utvecklas just nu. 
	Planerade förändringar av verksamheten: Se ovan.
	Övriga kommentarer: Kvinnojouren Öresund är en professionell icke-vinstdrivande förening i Malmö, grundad 2004. Hos oss arbetar bara utbildad personal, med spetskompetens inom våld i nära relationer, hedersrelaterat vård och förtryck samt sexuellt våld.

Vi är Malmös största kvinnojour och enda ungdomsjour. Vi strävar ständigt efter att vara uppdaterade och utvecklande inom vårt område. 


