
Skyddsjouren i Ängelholm finns till för alla skyddssökande oavsett ålder, kön, etnicitet, 
religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Skyddsjourens upptagningsområde 
är hela landet och vi är en av landets största skyddade boende. Vi har en gedigen och 
lång erfarenhet av att arbeta mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och skyddade 
personuppgifter. Skyddsjouren arbetar utifrån att alla skyddssökande och medföljande 
barn ska få det bästa stöd och hjälp under sin tid hos oss. Vid placering på Skyddsjouren 
i Ängelholm erbjuds Ni som kommun och skyddssökande följande stöd och hjälp


• Skyddsjouren gör en säkerhetsbedömning gällande transport/hämtning av de    
skyddssökande och medföljande barn 


• Kostnaden till Skyddsjouren för transport/hämtning står Skyddsjouren för.


• Inhandling av mat hjälper Skyddsjouren den skyddssökande med vid placering och om 
behov finns står Skyddsjouren för kostnaden av det första akuta inköpet


• Skyddsjouren finns med som stöd och transport till exempelvis, tingsrätt, advokatmöte, 
polisförhör, vårdinrättningar, socialtjänst, skola, förskola med mera.


• Skyddsjouren arbetar utifrån en handlingsplan för att säkerställa att alla insatser blir 
utförda på bästa sätt. Alla vuxna blir tilldelade en kontaktperson vid placering. 


• Kontaktperson utför exempelvis ansökan av skyddade personuppgifter, 
riskbedömningar, samordnar myndighetskontakter och andra aktörer, erbjuder 
stödsamtal och motiverande samtal.


• Skyddsjouren finns för den skyddssökande och dess barn under dagtid, kvällar och 
helger. Telefonjour dygnet runt vid behov. 


• Det är en självklarhet att vi bistår Er kommun med praktiska saker, planering framåt för 
den skyddssökande samt dess barn. 


• Skyddsjouren ger aktivt stöd till den skyddssökande att hitta nytt eget boende. En 
kartläggning av säkra orter genomförs av oss tillsammans med den skyddssökande. 


• Individuella behov  görs alltid utifrån den skyddssökande och dess barns behov. Det är 
alltid den enskildas personliga behov som tillgodoses.




• Aktiviteter för skyddssökande, utflyttade och dess barn är något Skyddsjouren arbetar 
aktivt för och vi genomför stora som små aktiviteter exempelvis frukostcafe, utflykter i 
närområdet och också utanför. Givetvis är det en kostnad skyddsjouren står för. 


• Skyddsjouren finns med även efter avslutad placering och följer upp utflyttade och dess 
barn tills eventuellt det inte längre finns ett behov.  Det finns ingen tidsbegränsning. 


• En självklarhet för Skyddsjouren är att den skyddssökande och dess barn ska kunna 
starta ett nytt liv ifrån våld. 


• Vår mottagning har generösa telefon öppettider dagtid och kvällstid. Det går även att 
nå oss dygnet runt på telefon vid behov. Vi nås på vår mail också som läses flera 
gånger per dag.


• Skyddsjourens Ungdomsjour har chatt tider förutom telefon och mail


• Skyddsjouren och ungdomsjouren handleder, föreläser och utbildar exempelvis 
kommuner, skolor, polis och andra aktörer.


• Alla barn som placeras tillsammans med förälder prioriteras med skola inom 2 veckor. 
Barn som inte har skolplikt sätter vi i kö inom barnomsorgen.


• För barnen på Skyddsjouren finns det barnansvarig på plats som arbetar som 
kontaktperson för barnet. I detta arbete bedrivs också en barnverksamhet. 
Barnansvarig har också samtal med barnen utifrån ålder och mognad.


• Boendesamordnare på Skyddsjouren ser till att våra skyddslägenheter är smakfullt 
inredda och innehåller allt ett hem behöver ha. Skyddslägenheterna består av enskilda 
lägenheter på 1-4 rum och kök. I skyddslägenheterna är djur också välkomna.


• Skyddsjouren har ett gott samarbete med flertalet kommun som placerat hos oss och 
som kan lämna goda referenser om Skyddsjouren. 


Skyddsjouren ser framemot att samarbeta med Er kommun, där vi 
tillsammans samverkar för en helhetslösning för den skyddssökande och 
dess barn.

	 	 	 	 Kontakta oss: 
	 	 	 	 Skyddsjouren i Ängelholm

	 	 	 	 Bruksgatan 29B

	 	 	 	 26230 Ängelholm 

	 	 	 	 0431-10296

	 	 	 	 ekt033161@ektv.nu





