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Länsstyrelsen i Norrbottens län

Dnr 2007/231 75

Ansökan om utvecklingsmedel för förebyggande arbete bland
ungdomar för mäns våld mot kvinnor inom ramen för
Tjejjouren i Kvinnojourens Iris verksamhet
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 m ålinriktat, 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 utvecklingsmedel till Tjejjouren i Luleå inom Kvinnojouren Iris
verksamhet att arbeta med ungdomar att tidigt i livet få insikt om brister i
jämställdheten och kunna medverka till förändring. Skolan är en viktig arena
för detta arbete. I skolan informera både tjejer och killar om det sexualiserade
våldet för att förebygga att tjejer stannar i dåliga relationer, samt att
medvetandegöra om våldtäkter.
Tjejjouren genomförde 2003 – 2006 ett projekt i att medvetandegöra elever om
det sexualiserade våldet som fick goda resultat och det finns behov av en
fortsättning av det förebyggande arbetet i skolorna som Tjejjouren påbörjat.
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Dessutom har Tjejjouren behov av att få kontinuitet i det utåtriktade arbetet
bland ungdomar, samt att utveckla och aktivera fler tjejer i jouren och att
utveckla samarbete med myndigheter och föreningar.

Syfte och mål med utvecklingsmedel
Medvetandegöra och informera tjejer och killar i skolan om det sexualiserade
våldet för att förebygga att tjejer stannar i dåliga relationer. Föra diskussioner
och informera killar i skolan kring konsekvenser och gränser vid psykisk och
fysisk misshandel så de får en bättre förståelse för utsatta tjejers upplevelse.
Uppmärksamma både killar och tjejer att bli medvetna om vad som räknas
som en våldtäkt, så att utsatta tjejer anmäler övergrepp och att killar lär sig
gränserna så att de inte överskrider dem utan att veta att det är fel. Göra tjejer
och killar medvetna om utsatthet och risker på Internet. Öka antalet kontakter
med Tjejjouren, så att de tjejer som mår dåligt av olika anledningar kontaktar
Tjejjouren så att de kan få stöd, råd och hjälp.
För ovannämnda verksamhet anställa en tjejjoursmedarbetare på heltid i
första hand ett år, samt ytterligare en anställning på 80 timmar vid behov, vid
t.ex. föreläsningar i grupp i skolor.
Tjejjouren har även behov av kursmaterial.
Målgrupper är tjejer och killar i skolan, skolpersonal såsom lärare och kurator.
Socialnämnden ansöker 362 800 kr
(trehundrasextiotvåtusenåttahundrakronor) enligt nedanstående
budgeterade kostnader:
• Personal, inkl sociala avgifter mm; Lön en heltidsanställd 336 000 kr samt
timanställd 80 timmar 16 800 kr
• Kostnader för verksamhet; kursmaterial, resor 10 000 kr

Tidplan
Börja verksamheten 2008-01-01 och avsluta den 2008-12-31
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Utvärdering
Kvinnojouren Iris och Tjejjouren gör en rapport om verksamhetens omfattning
med statistik, vilka aktiviteter som har genomförts bland tjejer och killar i
förebyggande syfte, vilka utbildningar som genomförts, samt vilket samarbete
som varit med myndigheter etc. Verksamheten ska även utvärderas från
skolans synpunkt, genom en enkät ställd till rektorerna. Om hur de har
upplevt Tjejjourens arbete i skolan.
Förslag till beslut
-

_____

ansöka om utvecklingsmedel med 362 800 kr hos Länsstyrelsen, för
förebyggande arbete bland ungdomar för mäns våld mot kvinnor inom
ramen för Tjejjouren i Kvinnojourens Iris verksamhet.

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

_____

ansöka om utvecklingsmedel med 362 800 kr hos Länsstyrelsen, för
förebyggande arbete bland ungdomar för mäns våld mot kvinnor inom
ramen för Tjejjouren i Kvinnojourens Iris verksamhet.
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