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§8
Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom
brottsofferområdet (DS 2019:7)
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2019/719

Dnr 1.7.1.-229/2019

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remiss om ny modell för statsbidrag till vissa
ideella organisationer inom brottsofferområdet.
2. Nämnden anför därutöver:
”Det är angeläget att förändringar i statsstöden i praktiken inte leder
till att det blir svårare för kvinno- och tjejjourer att etablera eller
bedriva skyddat boende, vare sig under övergångsskeden eller när
förändringen väl är genomförd. Vi ser med oro på att ledtiderna är
korta mellan tänkt beslut, ikraftträdande och införande.
De ideella föreningarna inom detta område är ett mycket viktigt
komplement till det offentliga stödet för brottsoffer och därför vill
vi understryka att bidrag måste kunna ges till föreningarna för att
verksamheter ska kunna startas upp och ibland leva vidare.”

Ärendet

I remissen läggs förslag till en ny förordning om statsbidrag till
ideella organisationer inom områdena våld mot kvinnor, våld i nära
relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. Skillnaden gentemot tidigare
reglering blir att flera olika bidrag hos Socialstyrelsen förs samman
samt att det blir tydligare att statsbidrag endast ska beviljas till
organisationerna i egenskap av röstbärare och givare av
kompletterande medborgarservice. Förvaltningen ställer sig
huvudsakligen positiv till de slutsatser och förslag som läggs fram i
remissen. Förvaltningen delar remissens slutsatser gällande
ansvarsförhållanden och vilka delar av kvinnojourernas verksamhet
som ska kunna finansieras eller delfinansieras genom bidrag.
Förvaltningen anser dock att det behöver förtydligas hur bidrag till
brottsofferjourer ska hanteras för att undvika dubbelfinansiering
eller att viss del av deras verksamhet blir ofinansierad.
Anledningen är att bedömningen om bidrag söks för samma
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verksamhet, enligt förslaget, ska avgöras från fall till fall.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar till kommunstyrelsen.
Socialförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande
daterat den 13 juni 2019.
Beslutsordning

Ordföranden ställde framställda förslag till beslut mot varandra och
fann att nämnden hade beslutat enligt förslag från (L), (M), (MP)
(KD)
Yrkanden

Ordföranden Jan Jönsson (L), ledamöterna Jan-Ole Jörgensen m.fl.
(M), Mariana Moreira Duarte (MP), Michaela Hollis (KD) yrkade
bifall till eget förslag till beslut med instämmande av vice
ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl.(V), ledamoten
Karin Gustafsson m.fl. (S)
Särskilt uttalande

Vice ordföranden Alexandra Mattsson Åkerström m.fl.(V),
ledamoten Karin Gustafsson m.fl.(S)
”Vi ser att det finns en god ambition i remissen ny modell för
statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet.
Det är önskvärt att skilja på vad statsbidragen ska användas till och
vad kommunerna ska finansiera genom bidrag och eller avgifter.
Vår farhåga är dock att denna nya modell kan försvåra för ideella
kvinno- och tjejjourer att bedriva sin verksamhet. Förvaltningen
skriver i sitt tjänsteutlåtande att det finns en risk att kvinno- och
tjejjourer kan riskera att behöva höja avgifter eller lägga ned sin
verksamhet då det inte är säkert att man klarar denna omställning.
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation är ett stort
samhällsproblem som tvingar kvinnor och barn att fly sina hem och
som varje år skördar liv när kvinnor mördas av en man de har eller
haft en nära relation med. Här fyller kvinno- och tjejjourerna en stor
och viktig roll. Vi anser att det är allvarligt att införa en ny modell
som riskerar att hota dessa verksamheters existens.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ anser
att en tydligare konsekvensanalys bör göras om hur den nya
modellen för statsbidrag påverkar kvinno- och tjejjoursrörelsen och
hur kommunerna behöver agera för att stärka upp deras verksamhet
vid en eventuell omställning.
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Kvinnojoursrörelsen har betytt oerhört mycket för att flytta fram
utsatta kvinnors positioner i samhället i generationer och föra upp
dessa kvinnors talan i debatten som annars inte hade gjorts. De har
också en kompetens och erfarenhet som är unik och som
kompletterar stadens arbete.
Om skyddade boenden som jourerna driver inte ska finansieras via
bidrag är IOP en lämplig väg beskrivs i ärendet, dock ser vi inte
upphandling som alternativ vilket nu håller på att genomföras i en
del borgerliga kommuner. Vi ser en stor risk med detta förslag att
pressa jourrörelsen in i en modell som de inte passar för. Vår
erfarenhet från Stockholm säger att det redan idag är tillräckligt
tidsödande med sökningen av bidrag årligen och en upphandling
kräver mycket administration och liknande som jourrörelsen kanske
inte mäktar med.”

Ersättaryttrande

Ersättaren Anna Bonnier Rantala (Fi) instämde i beslutet och det
särskilda uttalandet från (V),(S)

