LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen
Allmänna utskottet
Socialnämnden

2010-10-27

143

24

Dnr 2009/63-75

Slutrapport över beviljade statsbidrag år 2009 till projektet
IDAP- Partnerkontaktperson och stödperson, i syfte att stärka
brottsofferjoursverksamheten och utveckla stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
Bilagor: Slutrapport från projekt som fått medel för utveckling av
brottsofferjoursverksamhet

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen beviljade Socialnämnden 90 000 kr till projekt ”IDAP –
partnerkontaktperson och stödperson” 2009-04-29. Medlena utgör statsbidrag
i syfte att stärka brottsofferjoursverksamheten och utveckla stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn dom bevittnat våld.
Inom ramen för rubricerade projekt ha Luleå Brottsofferjour samverkat med
Kriminalvården Norrbotten samt Kriminalvården Stockholm.
Samverkan med Kriminalvården Norrbotten har innefattat att ge stöd till
kvinnan under mannens behandling inom ramen för Frivården vid
Kriminalvården.
Samverkan med Krminalvården Stockholm har innefattat att en
partnerkontaktperson (Pkp) inom Luleå Brottsofferjour har ingått i en
projektgrupp med syfte att utvärdera IDAP/pkp.
Resultat
Den ökning som Brottsofferjouren märkt att fler våldsutsatta kvinnor söker sig
till dem, håller i sig. Av de uppdrag som Brottofferjouren får av Frivården är
det ett fåtal som tackar nej till att delta i IDAP. Samverkan och samarbete med
Frivården är viktigt för att kunna ha en bra säkerhetsplanering för
kvinnan/barnen. Vid en farlig situation ska samtliga inblandade känna tillit till
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att man hanterar situationen utifrån kvinnans/barnens säkerhet. Tillgången till
stödpersoner är viktigt för de kvinnor som erbjudits IDAP. De flesta tackar ja
till en stödperson. Tack vare en bra samverkan med Luleå kommun har Luleå
brottsofferjour i dagsläget möjlighet att erbjuda både PKP-kontakt och
stödpersonskontakt. Genom kontakten med Pkp och stödperson får kvinnan
möjlighet att hitta nya och andra sätt att hantera och förhålla sig till sig själv,
mannen och de problem som kan uppstå. Kvinnorna tycker att det är bra att
mannen får behandling och att även de får stöd under tiden. Det känns bra för
kvinnan att veta vart hon kan vända sig och att de personerna har kunskap
om hennes situation och vet hur problem och farliga situationer ska hanteras.
Sammantaget ger det en bättre förutsättning för kvinnan att bearbeta det hon
varit med om och därmed möjlighet, att om hon vill lämna mannen. Genom
att kvinnan får förståelse och stöd för sin situation ges hon också
förutsättningar att bättre kunna skydda sina eventuella barn.
Vad avser fortsättning av IDAP – Partnerkontaktstöd efter projektets avslut, så
har inte Luleå kommun budgeterat några medel att finansiera detta.

Socialförvaltningens förslag till beslut
godkänna föreliggande slutrapport över beviljade statsbidrag år 2009 till
projektet IDAP- Partnerkontaktperson och stödperson, i syfte att stärka
kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och
barn som bevittnat våld och lägga den till handlingarna
_____
-

Socialnämnden beslutar
- godkänna föreliggande slutrapport över beviljade statsbidrag år

2009 till projektet IDAP- Partnerkontaktperson och stödperson, i
syfte att stärka kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och lägga den till
handlingarna
_____
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