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Socialnämnden beslutar att skrivelsen från Stefan Nilsson (MP)
mfl om ”Långsiktigt stöd till kvinnojourer” anses besvarad med
förvaltningens tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
Stefan Nilsson (MP) mfl har lämnat en skrivelse om långsiktigt
stöd till kvinnojourer. I skrivelsen efterfrågas en långsiktig plan
för finansiering av stadens kvinno- och tjejjourer, en dialog med
övriga kommuner i länet kring finansieringen av Qjouren samt att
möjligheterna till fler öppna mottagningar för våldsutsatta
kvinnor utreds.
I Stockholm finns flera kvinnojourer; en del av dessa har sedan
många år bidrag från socialnämnden. Inriktningen är att
verksamhetsbidraget ska uppfattas som långsiktigt; de
kvinnojourer som har haft verksamhetsbidrag har haft det under
flera år. Under år 2012 togs kontakt med kranskommunerna av
Kommunförbundet Stockholms län (KSL), i samarbete med
socialförvaltningen och Qjouren, för en dialog om finansieringen
av Qjourens verksamhet. Inom staden finns många etablerade
kvinnojourer drivna av ideella föreningar och det finns
därigenom möjlighet för våldsutsatta kvinnor att få råd och stöd
även om de inte vill ha kontakt med socialtjänsten. Förvaltningen
föreslår att nämnden beslutar att skrivelsen är besvarad med
förvaltningens tjänsteutlåtande.
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Bakgrund
Stefan Nilsson (MP), Jonas Eklund (MP), Anna-Klara Müntzing
(MP), Ylva Wahlström (MP) och Inger Stark (V) har lämnat en
skrivelse om långsiktigt stöd till kvinnojourer.
Ärendet
I skrivelsen hänvisas till två ideella kvinnojourer: Qjouren som
bedriver ett skyddat boende med plats för 5 missbrukande
våldsutsatta kvinnor och Somaya kvinno- och tjejjour som
bedriver skyddat boende med 9 platser och med särskild
kompetens att möta kvinnor med utländsk bakgrund och
muslimsk identitet. Stefan Nilsson mfl framhåller i skrivelsen
behovet av långsiktig finansiering av stadens kvinnojourer samt
behovet av fler öppna mottagningar för våldsutsatta kvinnor som
inte är direkt knutna till stadens socialtjänst. I skrivelsen
efterfrågas därför en långsiktig plan för finansiering av stadens
kvinno- och tjejjourer, en dialog med övriga kommuner i länet
kring finansieringen av Qjouren samt att möjligheterna till fler
öppna mottagningar för våldsutsatta kvinnor utreds.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom organisations- och föreningsstöd inom
avdelningen för stadsövergripande sociala frågor.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I Stockholm finns flera kvinnojourer och staden placerar årligen
våldsutsatta kvinnor på ett 30-tal kvinnojourer. Socialnämnden
driver Kriscentrum för kvinnor, Kruton stöd och
rådgivningscenter och Hvilans akut och korttidsboende. Det finns
också flera kvinnojourer som drivs i enskild regi, främst av
ideella organisationer men också av företag. Förvaltningen
kommenterar i det följande de tre områden som skrivelsen
behandlar: 1) långsiktig finansiering av kvinnojourer, 2) dialog
med kranskommunerna gällande Qjourens finansiering, 3) fler
öppna mottagningar för våldsutsatta kvinnor.
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Långsiktig finansiering av kvinnojourer
En förening eller företag kan på eget initiativ välja att starta en
kvinnojour. Detta medför att den som startar verksamheten
ansvarar för att se till att den har tillräckligt med finansiering.
Staden bidrar till att öka stabiliteten i finansieringen genom
bidrag till ett urval av ideellt drivna kvinnojourer, där föreningen
Qjouren och Somaya kvinno- och tjejjour ingår. Qjouren
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beviljades år 2013 ett projektbidrag från socialnämndens
organisations- och föreningsutskott (OFU) om 1 390 000 kr varav
1 000 000 kr avsåg drift av verksamhet och 390 000 kr en
informationssatsning gentemot stadens stadsdelsförvaltningar.
OFU beviljade Somaya kvinno- och tjejjour ett
verksamhetsbidrag om 936 000 kr för år 2013. Beslut om bidrag
tas årligen eftersom budgeten för socialnämnden beslutas årligen.
Inriktningen är att verksamhetsbidraget ska uppfattas som
långsiktigt; de kvinnojourer som har haft verksamhetsbidrag har
haft det under flera år. Förvaltningen anser därför att det finns en
långsiktighet i det ekonomiska stödet till ideellt drivna
kvinnojourer som socialnämnden samarbetar med. I budget för år
2014 är kvinnofrid ett prioriterat område. Medel för insatser för
kvinnofrid ökar med 8,0 mnkr, varav 1,5 mnkr ska gå till att
stärka kvinnojourer.
Dialog med kranskommunerna gällande Qjourens finansiering
Under år 2012 behandlade Kommunförbundet Stockholms län
(KSL), i samarbete med socialförvaltningen, finansieringen av
Qjouren. Vid två tillfällen tog KSL kontakt med övriga
kommuner i länet med en fråga om intresse för att bidra till
finansieringen av verksamheten. Även verksamhetens behov av
finansiering lyftes fram. Qjouren har också själv kontaktat
kommunerna med samma förfrågan. Flera kommuner svarade att
de inte avsåg att ge bidrag till verksamheten men att de var
beredda att betala full dygnskostnad vid en eventuell placering.
En dialog med övriga kommuner i länet har således förts om
finansieringen av Qjouren.
Kranskommunerna betalar i nuläget en dygnsavgift om 2400 kr
hos Qjouren (Stockholms stads avgift är 1200 kr).
Kranskommunernas nyttjande av Qjouren utgör fortsatt 50 % av
den sammantagna beläggningen.
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Fler öppna mottagningar för våldsutsatta kvinnor
Behoven hos våldsutsatta kvinnor varierar. Socialtjänstens
insatser måste anpassas till behov och omständigheter i det
enskilda fallet. I de fall en kvinna önskar råd och stöd beträffande
sin situation utan att kontakta socialtjänsten finns möjlighet att
vända sig till ideella kvinnojourer. Staden ger ett årligt
verksamhetsbidrag till Föreningen Alla Kvinnors Hus (AKH)
som bland annat erbjuder våldsutsatta kvinnor stödsamtal enskilt
och i grupp kostnadsfritt, utan journalföring och man kan vara
anonym. AKH har även telefonjoursverksamhet dit man kan
vända sig för råd och stöd. Även de ideella kvinnojourerna
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Somaya kvinno- och tjejjour, Kvinnors Rätt, Kvinnors Nätverk,
Qjouren och Terrafem Stockholm erbjuder jourverksamhet för
råd och stöd. Förvaltningen anser att möjligheten till råd och stöd
för våldsutsatta kvinnor som inte vill ha en direkt kontakt med
socialtjänsten finns i redan etablerade verksamheter inom staden.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att skrivelsen
är besvarad med det som framförts i tjänsteutlåtandet.
Bilagor
1. Skrivelse om långsiktigt stöd till kvinnojourer av Stefan
Nilsson (MP), Jonas Eklund (MP), Anna-Klara Müntzing
(MP), Ylva Wahlström (MP) och Inger Stark (V)
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