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Medborgarförslag om bidrag till Kvinnojouren Iris
Ärendebeskrivning
Angelika Larsson m fl anför följande i ett medborgarförslag 2011-12-22.
Idag nekar Kvinnojouren till att ta emot kvinnor med barn, eftersom de inte
har den kompetensen. De hänvisas antingen till sociala myndigheter eller en
grannkommun. Att vända sig till de sociala myndigheterna kan ta emot pga
att det syns i det sociala registret. Det medför att många kvinnor tvekar till att
söka hjälp. Kvinnojouren Iris registrerar inte kvinnorna. Att söka hjälp i en
annan kommun medför att barnen inte har tillgång till sitt dagis, skola och
vänner.
Att kommunens medborgare ska ha tillgång till ett skyddat boende i sin egen
kommun borde vara en självklar rättighet.
Kvinnojouren Iris bör få medel till att anställa en person som har kunskap och
utbildning vad gäller barn i krissituationer.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens yttrande
Konsekvenser av rådande förslag
Om socialnämnden i fortsättningen ska anlita en kvinnojour för att ta hand
om våldsutsatta kvinnor med barn, måste nämnden sluta ett avtal om att de
ska utföra kommunens uppgifter. Jouren räknas då som en enskild
verksamhet som ansvarar för genomförande av socialtjänstens insatser, vilket
innebär att kvinnojouren förlorar sin självständiga och oberoende roll.
Socialnämnden blir ansvarig för kvinnojourens kvalitet, att det finns lämplig
personal och kvinnojouren kommer att stå under Socialstyrelsens tillsyn.
Dessutom kommer höga krav på att dokumentera genomförandet av insatser
att ställas, precis som på alla andra utförarverksamheter.
Socialtjänstlagens krav gällande stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som
bevittnat våld
Socialtjänstlagen ändrades 2007 och socialnämndernas ansvar för stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld förtydligades, det finns
numera tydliga krav på att socialnämnderna ska driva egna stöd- och
skyddsverksamheter med god kvalitet.
Kvinnojouren Iris ett viktigt komplement till samhällets insatser
Socialförvaltningen ser Kvinnojouren Iris som ett viktigt komplement till
samhällets insatser, vilket ger möjlighet för våldsutsatta kvinnor som behöver
hjälp att välja på flera olika alternativ. Socialförvaltningen anser dock att stöd
till barn som far illa eller riskerar att fara illa ska ges inom socialtjänstens
verksamheter.
Socialförvaltningens synpunkter
Socialnämnden har sedan 2006 haft ett avtal med kvinnojouren Iris om
mottagande av våldsutsatta kvinnor och barn. Ersättning har utgått i form av
dygnsersättning för de kvinnor och barn från Luleå som vistats på jouren. I
februari 2011 sade kvinnojouren upp avtalet och har sedan dess inte tagit
emot barn med hänvisning till att de saknar barnkompetens.
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Medborgarförslaget om att Kvinnojouren Iris bör få medel till att anställa en
person som har barnkompetens, sammanfaller med ansökan som
kvinnojouren redan lämnat till socialnämnden. Totalt sett beviljades
kvinnojouren 996 tkr i bidrag till sin verksamhet för 2011, vilket täcker en
anställd, hyra för lokalerna samt viss övrig verksamhet.
Sedan 2007 har socialtjänstlagen ändrats och socialnämndernas ansvar för
stödet till våldsutsatta kvinnor har förtydligats. Kraven på socialnämnderna
att driva egna stöd- och skyddsverksamheter med god kvalitet har blivit en
skyldighet, det är inte längre möjligt att enbart förlita sig på ideella föreningar
som t.ex. kvinnojourer.
Om socialnämnden i fortsättningen skall anlita en kvinnojour för att ta hand
om våldsutsatta kvinnor med barn, måste det finnas ett avtal med jouren där
det är tydligt att jouren utför kommunens uppgifter. Det innebär att jouren
räknas som en enskild verksamhet som ansvarar för genomförande av
socialtjänstens insatser. Socialnämnden blir ansvarig för kvinnojourens
kvalitet och att det finns lämplig personal. Kvinnojouren kommer att stå
under Socialstyrelsens tillsyn och måste börja dokumentera utförandet av
insatser, precis som alla andra utförarverksamheter.
Socialnämnden har med anledning av lagstiftningens förändrade krav tagit
fram en ”Strategi för utveckling av socialtjänstens stöd vid våld i nära
relationer”. En ny öppen mottagning mot våld har startats tillsammans med
Piteå och Bodens kommuner, där kvinnor och barn kan söka stöd och hjälp
utan att bli registrerade. Till mottagningen finns kopplat ett kommunalt
skyddat boende i form av tre lägenheter.
Syftet med utvecklingsarbetet är att fylla upp de krav som ställs på
kommunen idag. I det arbetet är Kvinnojouren Iris en viktig samarbetspartner
tillsammans med andra föreningar som arbetar inom området.
Socialförvaltningen drar slutsatsen att om man beviljar medel till ytterligare
en anställd på Kvinnojouren Iris som ska ta hand om barn i krissituationer,
innebär det att jouren utförde sociala tjänster som åvilar kommunen.
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Kvinnojouren skulle därigenom ses som en utförarverksamhet med de krav
som det medför. Socialförvaltningen anser att stöd och skydd för barn som far
illa eller riskerar att fara illa ska ges inom socialtjänstens verksamheter.
Socialförvaltningen ser istället Kvinnojouren Iris som ett viktigt komplement
till samhällets insatser, vilket ger möjlighet för våldsutsatta kvinnor som
behöver hjälp att välja på flera olika alternativ.
Socialnämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige att
-

avslå medborgarförslaget om bidrag till Kvinnojouren Iris.

Arbets- och personalutskottet
Socialförvaltningen föredrar ärendet. På grund av ändring i lagstiftning är
ansvaret för våld i nära relationer förtydligat för socialnämnden.
Yvonne Stålnacke (S) och Nina Berggård (V) yrkar bifall till socialnämndens
förslag.

Proposition
Ordföranden ställer socialnämndens förslag under proposition och finner att
arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget om
bidrag till Kvinnojouren Iris.
_____

Kommunstyrelsen
Nina Berggård (V) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.
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Proposition
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om bidrag till
Kvinnojouren Iris.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

