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Dnr 2010/492-735

Yttrande över medborgarförslag om ny lokal för Kvinnojouren
Iris verksamhet
Ärendebeskrivning
Berit Lindström och Gunnel Selberg anför följande i ett medborgarförslag.
Det nya projektet för bl.a. äldreboende som snart påbörjas i Bergviken är en
utomordentligt bra satsning. Vi vill komma med förslaget att man i den nya
produktionen integrerar kvinnojouren Iris verksamhet.
Vi har på olika sätt blivit varse den miljö som barn och kvinnor får vistas i på
kvinnojouren Iris i Luleå. Verksamheten behövs tyvärr, men för de kvinnor
och barn som blir drabbade innebär vistelsen i de lägenheter som nyttjas för
dem ytterligare en belastning.
Att inte ha tillgång till en enskild vrå, utan hela tiden samsas med andra vad
gäller matlagning, toalettbestyr m m tycker vi inte är värdigt i ett modernt
samhälle. Barnen har inte ett lekrum där det finns dagsljus och inte tillgång till
naturen och utevistelse, vilket borde vara naturligt.
Ser vi till förövarens situation är den bättre. Blir du intagen på häkte eller
fängelse åtnjuter de en betydligt bättre situation.
Vi bedömer att man skulle kunna skapa en trygg och säker miljö, som också är
anpassad till de behov kvinnor och barn i en utsatt situation borde ha rätt till.
Vi har båda arbetat med människor under vårt yrkesverksamma liv och haft
en humanitär inställning till våra medmänniskor. Det är utifrån den
utgångspunkten vi ber kommunstyrelsen allvarligt överväga vårt förslag.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
över låta till socialnämnden att besluta i ärendet.
_____

Socialförvaltningens yttrande
Medborgarförslaget om att integrera kvinnojouren Iris i det nya Vård-och
omsorgs boendet på Bergviken, är innovativt utifrån idén om att skapa trygga
och säkra miljöer som är anpassade till de behov kvinnor och utsatta barn har.
Det finns dock några punkter som behöver tas i beaktande.
Utformningen för framtidens äldreomsorg i Luleå Kommun är en angelägen
uppgift för socialnämnden. Aktuell befolkningsprognos 2008-2035 visar på en
ökning av gruppen 80 år och äldre med 47 %. I socialnämndens uppdrag ingår
att tillse att vård-och omsorgsboendeplatser finns i tillräckligt antal för
kommunens äldre medborgare. Socialnämnden har även ansvar för att
kvinnor och barn som är utsatta för/bevittnar våld, ska få ett tryggt och säkert
omhändertagande.
Ett boende för kvinnor och barn som är utsatta för/bevittnar våld
ställer särskilda krav på lokalisering, låsning, att boendet inte är i
markplan osv. Att kombinera denna form av boende med ett
vård- och omsorgsboende kan inte anses som en optimal lösning.

Socialförvaltningens förslag till beslut
-

föreslå socialnämnden att avslå medborgarförslaget om ny
lokal för Kvinnojouren Iris verksamhet integrerat i det nya
Vård-och omsorgsboende på Bergviken, med hänsyn till de
särskilda krav som ställs på lokalisering, låsning, att boendet
inte är i markplan
_____
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Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag till beslut
_____

Socialnämnden beslutar
-

avslå medborgarförslaget om ny lokal för Kvinnojouren Iris
verksamhet integrerat i det nya Vård-och omsorgsboende på
Bergviken, med hänsyn till de särskilda krav som ställs på
lokalisering, låsning, att boendet inte är i markplan
_____

Beslutsexpediering
Berit Lindström och Gunnel Selberg
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