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Svar på skrivelse från Lina Olsson (S) Utöka stödet till
kvinno- och tjejjourer för att möta det ökade våldet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

anse skrivelsen besvarad med vad socialnämnden redovisat.

Sammanfattning
Socialdemokraterna har den 21 april 2020 inkommit med en
skrivelse till kommunstyrelsen där de föreslår kommunstyrelsen
besluta att utöka finansieringen till kvinno- och tjejjourer i Lunds
kommun med 500 tkr för 2020, att finansiering ska ske med
kommunstyrelsens reserverade medel, samt att uppdra åt
kommunkontoret att skyndsamt inleda en dialog med kvinno- och
tjejjourer, polisen och andra berörda organisationer i Lunds
kommun i syfte att öka beredskapen mot våld i nära relationer.

Underlag för beslutet





Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-08-25 Utöka stödet
till kvinno- och tjejjourer
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-08-19 § 116 Yttrande
över Skrivelse
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-06 Skrivelse
gällande att utöka stödet till kvinno- och tjejjourer
Skrivelse från Lina Olsson (S) Utöka stödet till kvinno- och
tjejjourer för att möta det ökade våldet, 2020-04-21

Ärendet
Socialdemokraterna föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen ska
utöka stödet till kvinno- och tjejjourer för att möta det ökade våldet.
som stöd för sitt förslag anges att Polisen ser Lund ser de högsta
siffrorna för våld i nära relationer under mars månad på flera år i
Lund. Totalt anmäldes 29 fall av våld i nära relationer i mars 2020,
jämfört med 20 fall föregående år. Även Kvinnojouren Lund ser en
förvärring hos de våldsutsatta kvinnor de redan har kontakt med.
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Hemmet är den farligaste platsen för våldsutsatta kvinnor och barn
och den ökade isoleringen som sker just nu gör situationen ännu
värre. Socialdemokraterna menar i skrivelsen att situationen kräver
att Lunds kommun måste agera handlingskraftigt.

Socialnämndens yttrande
Socialnämnden har sedan 2017 ett idéburet offentligt partnerskap
med Kvinnojouren. Syftet med partnerskapet är att ge Kvinnojouren
Lund förutsättningar att utveckla den del av verksamheten som
inriktas på att ge våldsutsatta och deras barn stöd och hjälp samt
arbeta förebyggande mot våld i nära relationer. Kvinnojourens
verksamhet är ett tydligt komplement till socialnämndens ansvar.
Socialtjänsten ansvarar enligt socialtjänstlagen för stöd och bistånd
till personer utsatta för våld i nära relation i form av t ex skyddat
boende, ekonomiskt stöd, samtalsstöd och behandling. Kvinnojouren
erbjuder möjligheter att tillgodose behov vad gäller social
gemenskap och aktiviteter som kan skapa tillhörighet och bryta
ensamhet och isolering för våldsutsatta och deras barn.
Socialförvaltningen mäter inflöde i ärenden med våld genom två
parametrar – dels i antal anmälningar som rör oro för barn, dels i
antal personer som sökt socialförvaltningens kriscentrum och deras
samtalsstöd. Under första halvåret 2020 har 40% fler anmälningar
inkommit till socialförvaltningen med oro kring våld i familjer där
det finns barn under 18 år jämfört med år 2019. Detta påverkar
arbetsbelastningen inom förvaltningen inom myndighetsdelarna.
Ökningen av anmälningar med oro kring våld i familjer har inneburit
att antalet öppnade utredningar ökat med 30 % inom barn- och
ungdomsvården jämfört med år 2019. För att klara lagkrav inom
socialtjänstlagen har denna situation inneburit att
socialförvaltningen behövt öka resurserna inom berörda enheter
under sommar och höst.
Kvinnojouren har inte fått ett ökat antal kontakter under våren,
vilket varit förväntat då pandemin gjort det svårare för utsatta att
söka hjälp.
Däremot märker Kvinnojouren av krisen i samtal med redan
etablerade kontakter. För att möta denna situation har kvinnojouren
anpassat sin tillgänglighet. Det är nu möjligt att ringa och få kontakt
när som helst på dygnet och till hösten startar en stödchatt, vilket
förväntas underlätta för utsatta att ta kontakt.
Kvinnojouren ser ett behov av utökat ekonomiskt stöd efterhand när
distanseringen minskar för målgruppen, vilket sannolikt kommer
innebära ett ökat antal kontakter. De bedömer att dessa ökade behov
kommer inträffa under hösten 2020 och även finnas under år 2021.
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Regeringen beslutade den 30 april om statsbidrag på motsvarande
100 (varav 49 mkr till våldsutsatta) miljoner kronor till ideella
organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av
utbrottet av covid-19. Pengarna går till organisationer som arbetar
med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med
våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. (Förordning
(2020:265) om statsbidrag till vissa ideella organisationer med
anledning av utbrottet av covid-19). Fördelning av medlen har
genomförts och de tre riksorganisationerna för kvinno- och
tjejjourer har mottagit ca 36 mkr av 49 mkr. Både tjej- och
kvinnojouren i Lund är sammansluten med någon av
riksorganisationerna.

Föredragning
Socialnämnden bedömer att det i nuläget är inom
myndighetsdelarna av organisationen som belastningen är hög.
Det ökade inflödet av orosanmälningar med misstänkt familjevåld
har inneburit en ökad arbetsbelastning samt ökade kostnader för
socialnämnden som enligt lag ansvarar för stöd och bistånd till
personer utsatta för våld i nära relation i form av t ex skyddat
boende, ekonomiskt stöd, samtalsstöd och behandling.
Nämnden bedömer att behoven sannolikt kommer att öka efter hand
med ökad ekonomisk stress samt minskad social isolering. De ökade
behoven återfinns i nuläget inom socialnämndens myndighetsdelar,
men förväntas under år 2020 och 2021 påverka även
socialnämndens insatsdelar samt Kvinno- och tjejjourens
verksamhet.
Socialnämnden har sedan 2017 ett idéburet offentligt partnerskap
med Kvinnojouren. Syftet med partnerskapet är att ge Kvinnojouren
Lund förutsättningar att utveckla den del av verksamheten som
inriktas på att ge våldsutsatta och deras barn stöd och hjälp samt
arbeta förebyggande mot våld i nära relationer. Inom ramen för IOP
kan socialnämnden följa kvinnojourens behov av stöd.
Kvinnojouren har fått statliga bidrag genom sin riksorganisation för
att kunna stärka sin tillgänglighet.

Beredning
Kommunkontoret har remitterat skrivelsen till socialnämnden.
Socialnämnden beslutade2020-08-19 att översända tjänsteskrivelse
2020-08-06 som socialnämndens faktaunderlag till
kommunstyrelsen.

Tjänsteskrivelse
2020-08-25

4 (4)
Diarienummer

KS 2020/0398

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har ej gjorts i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
-För kännedom:
Lina Olsson (S)
Socialnämnden

