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Beskrivning av ärendet
Tyresö kvinno- och tjejjour ansökte om och beviljades extra ekonomiskt bidrag
med 300 000 kronor år 2021 och 2022 för att starta en samtalsmottagning för
våldsutsatta kvinnor i Tyresö.
Användningen av det extra ekonomiska bidraget redovisades utförligt i Tyresö
kvinno- och tjejjours verksamhetsberättelse.
Det extra föreningsbidraget har använts till att avlöna en anställd på 25 procent
för att arbeta med att bygga upp en struktur och rutiner kring en samtalsmottagning men även till marknadsföring i lokaltidningen och på sociala
medier. Annonsering har varit en stor utgift under året då vi tänker att det
kräver envishet och upprepning att lansera en ny verksamhet. Bidraget har
även använts till att anlita en professionell extern handledare för de
jourkvinnor som har haft stödsamtal med kvinnor under året. Kvinnojouren
har också utvecklat och låtit trycka upp trycksaker för marknadsföring. De har
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även utvecklat ett material för information och samtal kring porr, prostitution
och samtycke för årskurs 8-9 och har även marknadsfört detta till kommunens
skolor. Det extra föreningsbidraget har även finansierat 20 procent av den lokal
som har använts för samtalsmottagningen.
Samtalsmottagningen har under året sett en stor ökning av antalet stödsökande
från 42 stödsökande 2020 till 106 stödsökande 2021 varav 64 var kvinnor som
aldrig tidigare haft kontakt med jouren. Även antalet genomförda stödsamtal
ökade kraftigt från 59 samtal 2020 till 167 samtal 2021. Detta beror troligen till
stor del på den omfattande marknadsföring som har genomförts
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
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