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§ 14
Långsiktigt stöd till kvinnojourer
Svar på skrivelse från MP och V

Dnr 2.6.1-767/2013
Socialnämndens beslut
Socialnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på
skrivelsen.
Ärendet
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.
Förvaltningen anger att det i Stockholm finns flera kvinnojourer;
en del av dessa har sedan många år bidrag från socialnämnden.
Inriktningen är att verksamhetsbidraget ska uppfattas som
långsiktigt. 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 hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
20 november 2013.
Förslag till beslut
Ordföranden Anna König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten AnnKatrin Åslund (FP), ledamoten Stina Bengtsson (C) och
ledamoten Ewa Samuelsson (KD) föreslog att nämnden skulle
besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) framlade ett
annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta
enligt detta förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
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Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Anna
König Jerlmyr m.fl. (M), ledamoten Ann-Katrin Åslund (FP),
ledamoten Stina Bengtsson (C) och ledamoten Ewa Samuelsson
(KD), förslag till beslut.
Reservation
Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), ledamoten Stefan
Nilsson m.fl. (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig
mot nämndens beslut enligt följande.
1. Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen ska inleda
en dialog tillsammans med kvinnojourerna för att
undersöka hur finansieringen kan ske på ett mer stabilt
sätt.
2. Socialnämnden beslutar att q-jourens verksamhet följs
upp även fortsättningsvis för att vid behov initiera förnyad
dialog med länets kommuner för en finansiering som ger
stabilitet i verksamheten.
3. Socialnämnden beslutar att socialförvaltningen löpande
följer upp i vilken mån kvinnor och tjejer som lever i en
kontext med hedersproblematik inte kan ges behövligt
stöd av de jourer och verksamheter som i dagsläget riktar
sig till gruppen.
4. Socialnämnden beslutar att i dialog med de
stödverksamheter som finns för utsatta kvinnor undersöka
behovet av öppna mottagningar.
5. Därutöver anförs följande.
Förvaltningen skriver att en del av de kvinnojourer som finns
sedan många år har bidrag från socialnämnden, och att bidraget
ska betraktas som långsiktigt. Det är bra, men vår uppfattning är
att bidraget, i vart fall från vissa organisationer inte upplevs som
stabilt, utan medför stor oro.
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Det är bra att antalet verksamheter har vuxit. Det är dock särskilt
angeläget att värna verksamheter som riktar sig till grupper som
har svårt att få hjälp på annat håll. Det vore mycket illa om de
inte längre bär sig och är tvungna att lägga ner. Missbrukande
kvinnor som misshandlas riskerar till exempel att inte
uppmärksammas och få stöd. Så har det varit under många år i
Stockholm. Verksamheten är sårbar eftersom summan för
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kranskommunernas placering blir så pass hög i det enskilda fallet.
Det finns därför starka skäl att följa utvecklingen av q-jouren. Vi
tror att samtalen med kranskommunernas kan behöva återupptas
om de inte placerar i den utsträckning de borde.
Somaya har till oss uppgett att de tvingas tacka nej till 1-2
kvinnor varje vecka. Krutons viktiga verksamhet sammanfaller
delvis, även till viss del andra stödverksamheter. Vi vill att en
uppföljning görs av i vilken omfattning stöd inte kan ges till de
som behöver inom området hedersproblematik. Det ställer krav
på utökad verksamhet från stadens sida och ökat stöd till
organisationer.
Vi anser slutligen att det bör finnas förbättrade möjligheter att
komma på öppen rådgivning för utsatta kvinnor och direkt få tala
med någon, och att detta är en angelägenhet för socialförvaltningen, gärna i samverkan med andra organisationer på
området. Den tillgång som finns är spretig, och bygger ofta på
telefonkontakt eller avtalad tid. Det fyller en funktion att kunna
komma förbi, snabbt och enkelt och ställa frågor för sin egen del
eller för andra. Vi ser gärna en generellt större tillgång på
lättillgänglig hjälp.
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