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Länsstyrelsen i Norrbottens län

Dnr 2007/231 75

Ansökan om medel till resursförstärkning i Kvinnojouren Iris
för partnerkontaktstöd till kvinnor som utsatts för våld i en nära
relation av en man som blivit dömd och som är föremål för
behandling i Kriminalvårdens IDAP program
Bilaga: Ansökan

Bakgrund
Regeringen har beslutat att anslå 109 miljoner kronor under 2007 och 2008 för
att förstärka och kvalitetsutveckla kvinnojoursverksamheten i landets
kommuner. Länsstyrelsen i Norrbotten har fått 2 994 000 kronor för vardera
året.
Regeringens mål för satsningen
Regeringens mål för satsningen är att våldsutsatta kvinnor som söker stöd och
hjälp ska få det oberoende av vilken kommun de bor i. Socialtjänstens stöd till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld ska förbättras och
kvalitetsutvecklas. Kommunernas arbete ska bli mer målinriktat, strukturerat
och samordnat. Kvinnojours- och/eller brottsofferjoursverksamhet på lokal
nivå ska stärkas och vid behov ska nya frivilligorganisationer som arbetar
med våldsutsatta kvinnor och barn etableras.

Socialnämndens ansökan
Ansökan avser en utveckling av Kvinnojouren Iris verksamhet. Kvinnor som
utsatts för våld i en nära relation av en man som blivit dömd, ska få
partnerkontaktstöd från Kvinnojouren Iris i Kriminalvårdens IDAP program.
IDAP är ett behandlingsprogram för vuxna män som har använt hot, våld
eller annat kontrollerande beteende gentemot sin partner/före detta partner.
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Programmet bedrivs både i anstalt och på frivård men kan även bedrivas i
samverkansprojekt för kvinnofrid. Frivården i Luleå har börjat arbeta med
detta program som är riktat till dömda män främst i kommunerna inom
fyrkanten.
Kvinnojouren Iris som blir ansvarig för stödet till kvinnorna i IDAP
programmet behöver en extra resurs för att klara det. Uppskattningen är att ca
25 – 30 kvinnor behöver partnerkontaktstöd/år. Arbetet med varje kvinna är
beräknat att ta 10 timmar.

Resursförstärkningens syfte och mål
Målgruppen är kvinnor som är utsatta för våld i en nära relation till en man
som blivit dömd.
Resursförstärkningen avser anställning av en personal, som ska stödja
ovannämnda målgrupp inom ramen för Kriminalvårdens IDAP program.
Frivården i Luleå arbetar med detta program som behandlingsform för dömda
män. Stödkontakten med kvinnan sker parallellt med mannens behandling.
Socialnämnden ansöker 105 832 kr (Etthundrafemtusenåttahundratrettiotvå
kronor) enligt nedanstående budgeterade kostnader:
• Personal, inkl sociala avgifter mm; Utfyllnad lön 100 % för anställd med
lönebidrag och arbetsgivarstöd från kommunen 95 832 kr
• Kostnader för verksamhet; resor, telefonkostnader 10 000 kr

Tidplan
Verksamheten startar 2008-01-01 och avslutas 2008-12-31

Utvärdering
Kvinnojouren Iris och Frivården gör gemensamt en rapport till Luleå
kommun om verksamheten under 2008.
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Förslag till beslut
-

_____

hos Länsstyrelsen ansöka om projektmedel avseende
resursförstärkning med 105 832 kr hos Kvinnojouren Iris
för partnerkontaktstöd till kvinnor som utsatts för våld i en nära relation
av en man som blivit dömd och som är föremål för behandling i
Kriminalvårdens IDAP program.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förslaget.
_____
Socialnämnden beslutar
-

_____

hos Länsstyrelsen ansöka om projektmedel avseende
resursförstärkning med 105 832 kr hos Kvinnojouren Iris
för partnerkontaktstöd till kvinnor som utsatts för våld i en nära relation
av en man som blivit dömd och som är föremål för behandling i
Kriminalvårdens IDAP program.
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