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Arbetsmarknads- och socialnämnden

Ekonomiskt stöd till samtalsmottagning för
våldsutsatta kvinnor
Förvaltningens förslag till beslut i arbetsmarknads- och
socialnämnden
-

Tyresö kvinno- och tjejjour beviljas extra ekonomiskt bidrag med
300 000 kronor år 2021 för samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Anna-Lena Engstedt
Förvaltningschef

Sammanfattning
Tyresö tjej- och kvinnojour har ansökt om ett särskilt riktat föreningsstöd för
uppstart av en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor. Förvaltningens
bedömning är att behoven av insatser ökar och att föreningens verksamhet kan
vara ett viktigt komplement till socialtjänsten och nå hjälpsökande på ett tidigt
stadium. Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas med 300 000.
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Beskrivning av ärendet
Ansökan
Tyresö kvinno- och tjejjour har ansökt om ett särskilt riktat föreningsstöd för
uppstart av en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor som bor i Tyresö.
Verksamheten är ett komplement till den ordinarie verksamheten inom
föreningen.
I ansökan om extra föreningsstöd ingår även uppsökande verksamhet med
skolbesök med mera. Denna del har hänvisats till barn- och
utbildningsförvaltningen för handläggning.
Sammantaget omfattar ansökan om extra föreningsbidrag med 475 000 kronor.

Bakgrund
Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala
området fastställdes av arbetsmarknads och socialnämnden den 2 januari 2019,
§ 1004.
Syftet med ekonomiskt stöd till idéburna organisationer är att möjliggöra för
socialt engagerade organisationer att verka i Tyresöbornas intressen och som
komplement till nämndens verksamheter.
Föreningsstöd beviljas till idéburna organisationer som kompletterar nämndens
verksamheter och ett frivilligt socialt arbete ska utgöra grunden i arbetet.

Tyresö Kvinno- och tjejjour
Av beslut om föreningsstöd för år 2020 framgår följande: Föreningen har 70
medlemmar varav 65 medlemmar är boende i Tyresö. Föreningen vill ge stöd,
hjälp och skyddat boende för kvinnor som lever under våld eller hot om våld.
Föreningen driver Tjejjouren, anordnar tjejkvällar, kvinnocafé, föreläsningar
mm. Viss del av föreningens verksamhet är utåtriktad. På grund av mer
komplexa hjälpbehov än tidigare behövs kompetenshöjande insatser och
utbildningar. I vissa fall behöver specialistkompetens anlitas. Ansökan omfattar
300 000 kronor. Föreningens intäkter består till stor del av hyresintäkter från
de boende och det kommunala bidraget är en del av intäkterna. Kostnaderna
består av lokal, anställd och drift. Föreningen får i särskild ordning bidrag till
lokalhyra/parkeringsplats från kommunen, år 2019 uppgick bidraget till 121
875 kr. Föreningen beviljas 250 000 kr för 2020.
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Samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor som bor i Tyresö
Verksamheten ska vara en lågtröskelverksamhet för kvinnor i Tyresö.
Planeringen är att uppbyggnaden av samtalsmottagningen ska starta snarast
och föreningen kommer att erbjuda kompetens med bland annat socionom
och lång och bred erfarenhet av arbete med mäns våld mot kvinnor. Flera
jourkvinnor (ideella) kommer att delta i verksamheten. De har bland annat
praktisk erfarenhet av samtal med våldsutsatta kvinnor. Samtliga kommer att
ha kontinuerlig handledning i arbetet.
Verksamheten kommer att utvärderas bland annat utifrån de stödsökandes
nöjdhet med bemötande och hjälp.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedriver en relativt omfattande verksamhet mot våld i nära
relationer, exempelvis utredning och råd, stödsamtal och beslut om skyddat
boende.
Bedömningen är att behoven ökar kontinuerligt och det är mycket angeläget att
nå ut och ge stöd på ett tidigt stadium. Förvaltningen bedriver samtalsstöd men
alla kvinnor söker inte hjälp via myndigheten. Här kan föreningens verksamhet
vara ett viktigt komplement till socialtjänsten och nå hjälpsökande som inte
vänder sig till kommunen.
Förvaltningens bedömning är att det är angeläget att verksamheten kan starta
snarast och att ansökan prövas särskilt. Ordinarie beslut om föreningsstöd
behandlas under februari-mars. Prövning av ansökan om ekonomiskt bidrag till
ordinarie verksamhet genomförs enligt vanliga rutiner och utöver föreliggande
beslut.
Individ- och familjeomsorgen har tillförts extra ekonomiska medel i budget för
2021 för att förstärka insatser mot våld i nära relationer.
Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas med 300 000 kronor för år 2021.

.
.

