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Dnr 2007/452-042

Ansökan om ekonomiskt bidrag till Juridikjouren vid
Kvinnojouren Iris
Bilagor: Ansökan från Kvinnojouren Iris

Ärendebeskrivning
Kvinnojouren Iris bedriver en juridikjour med gratis rådgivning till kvinnor i
juridiska frågor. Rådgivningen sker via telefon och juridikjourens
e-postadress. Juridikjouren är bemannad med kvinnliga studerande från
rättsvetenskapliga programmet vid Luleå Tekniska Universitet. Kostnaderna
för verksamheten innefattar företrädesvis annonsering i Annonstidningen på
onsdag varje vecka. Sedan starten från år 2002 har dessa kostnader
finansierats med bidrag från olika organisationer såsom Roks,
Brottsofferfonden och Länsstyrelsen i Norrbotten.
Kvinnojouren Iris ansöker 40 000 kr för år 2008 till ovannämnda kostnader.

Förvaltningens yttrande
Socialförvaltningens yttrande tar fasta på de medel som Luleå kommun bidrar
med ekonomiskt till kvinnojourens verksamhet årligen.
Enligt avtal
Enligt upprättat avtal mellan socialnämnden och Kvinnojouren Iris bidrar
Luleå kommun årligen med en summa som justeras med konsumentprisindex.
År 2007 fick Kvinnojouren Iris 348 341 kr. År 2008 kommer summan
approximativt att vara ca 355 000 kr.
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Avtalet innefattar täckning av kostnader dels:
• för en ständig telefonjour
• för 1 200 övernattningar för kvinnor bosatta i Luleå som är utsatta för
våld eller andra övergrepp
• samt bidrag för att säkerställa att barnperspektivet tillgodoses för de
barn som vistas på kvinnojouren.
Om antalet övernattningar överstiger 1 200 nätter åtar sig socialnämnden att
betala ersättning för överstigande dygn. Dygnskostnaderna ersätts med 350
kr/dygn upp till 500 övernattningar och därefter 210 kr/dygn.
Föreningsbidrag
För Kvinnojouren Iris utåtriktade och uppsökande verksamhet bidrar Luleå
kommun med föreningsbidrag för år 2008 på 35 000 kr.
Kompensation för prishöjningar
Nivån på ersättningarna justeras årligen med konsumemtprisindex, t.ex. om
hyran överstiger mer än konsumetprisindex regleras mellanskillnaden genom
motsvarande höjning av ersättningen för övernattningar.
Personalkostnader
Kommunstyrelsen bidrar årligen med medel till en stycken personal samt
semesterersättning för denne. För år 2008 uppgår detta bidrag till 382 000 kr.
Utöver ovannämnda bidrag kommer Kvinnojouren Iris att tilldelas statsbidrag
från Länsstyrelsen i Norrbotten inom ramen för regeringens satsningar för att
förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn.
Statbidragen beviljas till följande projekt:
• För ”barnverksamhet” 70 000 kr år 2008 och 300 000 kr år 2009.
• För ”partnerkontaktstöd” 80 000 kr.
• För ”Tjejjouren” 240 000 kr.
Sammanfattningsvis kommer Kvinnojouren Iris år 2008 att få bidrag från
Luleå kommun med en summa på ca 770 000 kr och statbidrag med totalt
390 000 kr för år 2008 och 300 000 kr för år 2009.
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Slutsatser
Föreliggande yttrande ger vid handen att Luleå kommun bidrar med en
beaktansvärd summa årligen till Kvinnojouren Iris verksamhet. Detta i
kombination med beviljade statsbidrag bedöms ge förutsättningar för att klara
sådana kostnader som ansökningen omfattar.

Förvaltningens förslag till beslut
-

Avslå Kvinnojouren Iris ansökan om bidrag till annonseringskostnader
med 40 000 kr gällande Juridikjouren då finansieringen för dessa
kostnader bör kunna täckas genom avtalsreglerade bidrag eller beviljade
statbidrag.

_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
I enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
-

Avslå Kvinnojouren Iris ansökan om bidrag till annonseringskostnader med 40 000 kr gällande Juridikjouren då finansieringen för
dessa kostnader bör kunna täckas genom avtalsreglerade bidrag eller
beviljade statbidrag.

_____

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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