Datum för undertecknande

Överenskommelse
om Idéburet offentligt partnerskap

mellan socialförvaltningen i Lund och Kvinnojouren Lund

Bakgrund
Våld i nära relationer är ett samhällsproblem, ett folkhälsoproblem och en utmaning
som Lunds socialförvaltning och Kvinnojouren Lund delar genom sina respektive
målbilder. Våld i nära relationer kan få allvarliga och långvariga och konsekvenser för
den som utsätts vad gäller ekonomi, bostad och arbete. Sambandet mellan våld i nära
relation och psykisk och fysisk ohälsa är väl belagt. Ofta drabbas den utsatta också för
sociala konsekvenser som isolering, ensamhet och utanförskap. Alla dessa följder av
våldet drabbar ofta också den utsattas barn.

Enligt socialtjänstlagen ska socialförvaltningen särskilt beakta att den som utsätts för
eller upplever våld kan vara i behov av skydd och stöd. Det gäller såväl skydd i det akuta
skedet som förebyggande och långsiktigt stöd. Lunds kommun har en
förvaltningsövergripande strategi mot våld i nära relationer 2017-2022. Enligt strategin
ska kommunen genom samverkan mellan förvaltningar, myndigheter och civilsamhället
bland flera andra insatser utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld, liksom ge stöd åt våldsutsatta. Enligt Lunds kommuns program
för social hållbarhet 2020-2030 är socialnämnden huvudansvarig nämnd för att ett
verkningsfullt förebyggande arbete mot våld i nära relationer vidareutvecklas.

1

Kvinnojouren Lund
Kvinnojouren i Lund är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som arbetar för
ett jämställt samhälle fritt från våld och som under lång tid har byggt upp en gedigen
kunskap och erfarenhet inom området. Det faktum att organisationen är en ideell
förening innebär i många fall ett stort förtroende från målgruppen. Kvinnojouren är en
instans dit man kan vända sig anonymt, och som vid behov kan rekommendera vidare
kontakt med socialtjänsten.
Kvinnojouren kan dels erbjuda stöd och gemenskap för personer som inte är i behov av
vidare kontakt med socialtjänst eller andra myndigheter, dels nå personer som annars
inte känner till eller söker sig till socialtjänstens stöd- och skyddsinsatser.
Socialförvaltningen ser därför Kvinnojouren som en viktig part för att öka stödet till
personer som utsätts för våld i nära relation genom samverkan både kring delar av det
som idag genomförs inom Kvinnojouren och inom gemensamma utvecklingsområden.
Deras arbete utgör såväl ett mervärde för de personer som de möter, som ett
komplement till kommunens verksamheter genom en form som de offentliga aktörerna
inte kan erbjuda.

Värdegrund för partnerskapet

Ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) ska bygga på respekt för parternas olika roller
och förutsättningar. Öppenhet och dialog ska råda vilket kännetecknas av ömsesidig
tillit, lyhördhet och förståelse. Även långsiktighet, transparens och acceptans för kritik
är centrala delar i partnerskapet. Vidare bygger överenskommelsen på varsam och
respektfull hantering av de offentliga medel som möjliggör verksamheten inom
partnerskapet.

När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett idéburet offentligt
partnerskap stärks samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Detta stärker
demokratin och delaktigheten ökar. Utöver den särskilda samhällsutmaning som denna
överenskommelse avser, är det även ett utvecklande av en form av samarbete mellan
ideell sektor och socialförvaltningen i Lund.

Syfte och mål med partnerskapet och verksamheten

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. Kvinnojouren är ofta den första kontakten för den som
utsatts för våld och är därmed en viktig länk till vidare kontakt med t ex socialtjänst och
hälso- och sjukvård.
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.
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Partnerskapet omfattar inte Kvinnojourens kunskapsspridande och opinionsbildande
verksamhetsmål. Syftet är också att verka för gemsamma utvecklingsområden för att
förbättra målgruppens situation.

Mål inom ramen för Kvinnojourens stödjande och förebyggande
verksamhet

Kvinnojouren Lund har som mål att ge våldsutsatta och deras barn stöd och hjälp och att
förebygga våld i nära relationer. Det stödjande arbetet består till exempel av stödtelefon,
stödmejl och stödchatt, regelbundna träffar för våldsutsatta och deras barn samt
lägerverksamhet. Det förebyggande arbetet bedrivs idag genom olika former av öppen
verksamhet.

Målgrupp

Personer bosatta i Lunds kommun som upplevt eller riskerar att uppleva våld i nära
relation.

Partners

Detta IOP är upprättat mellan
Offentlig part: Socialförvaltningen i Lund
Ideell icke vinstdrivande part: Kvinnojouren Lund.

Parternas inbördes relation

Undertecknande parter i denna överenskommelse betraktas som självständiga och
jämbördiga aktörer. Varje parts integritet och oberoende ska respekteras. Parterna
ansvarar var för sig för sin insats i arbetet och varje parts särart och mervärde ses som
en tillgång för partnerskapet.

Överenskommelsens form och utgångspunkt

Varje ingående part i överenskommelsen ska följa de beslut som kommunfullmäktige i
Lund eller annan myndighet fattar som har påverkan på verksamhet och målgrupp
utifrån kommunfullmäktiges budget. De ingående parterna i överenskommelsen
förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som
utfärdats av statliga och kommunala myndigheter. Kvinnojouren är ensam arbetsgivare
för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till
denna personal.

Överenskommelsen reglerar syfte och värdegrund för arbetet med målgruppen samt de
ingående parternas specifika insatser formulerade i text nedan. Insatserna kan vid
behov och över tid förändras, vilket ska ske i första hand genom dialog. Vid förändringar
som har påverkan på syfte och värdegrund ska överenskommelsen omförhandlas.

Socialförvaltningen bedömer att Kvinnojourens verksamhet är unik i sitt slag utifrån
överenskommelsen målgrupp och syfte. Särskilt med beaktande av att närhetsprincipen
är av avgörande betydelse för partnerskapets genomförande. Uppdragsgivaren har, med
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utgångspunkt från sin lokalkännedom, funnit att det inte finns någon alternativ aktör
som kan tillhandahålla de tilltänkta aktiviteterna för den specifika målgruppen med
motsvarande kvalitetsinnehåll inom kommunens närområde.

Utgångspunkter för denna IOP är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamheten sker på initiativ av den idéburna ideella organisationen Kvinnojouren
Lund.
Verksamheten är ett led i att förverkliga en politisk beslutad plan där de idéburna
organisationernas insatser är viktiga.
Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda inom området.
Båda parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser).
Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.
Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den
idéburna organisationen till underleverantör utan denna är fortsatt en fri och
självständig aktör.

Utöver ovan punkter gäller även för socialnämnden att IOP-överenskommelser ska
rymmas inom befintlig budgetram och vara tidsbegränsade till att maximalt gälla i tre år.
De ingående parterna i överenskommelsen ska i de situationer som är lämpliga beskriva
att verksamheten och de insatser som utförs sker som ett Idéburet offentligt
partnerskap parterna emellan.

Överenskommelsen har ett särskilt stycke där olika utvecklingsområden beskrivs och
som båda parter är intresserade av att arbeta vidare med tillsammans. Finansiering och
andra förutsättningar är inte klargjorda i dessa områden utan får i så fall utvecklas
tillsammans.

Parternas respektive insatser

Kvinnojouren Lund ska erbjuda stöd och aktiviteter för målgruppen:
•
•
•
•
•

Stöd via telefon, mail eller chatt
Regelbundna träffar för målgruppen
Lägerverksamhet
Öppen verksamhet
Stöd vid vardagliga aktiviteter i syfte att möjliggöra ett så normalt liv som möjligt för
den våldsutsatta och barn

Socialförvaltningen i Lund har följande del i överenskommelsen
•
•
•
•

Socialförvaltningen ska bidra till överenskommelsen med finansiering, se Ekonomi.
Aktivt följa och stödja verksamheten inom denna överenskommelse.
Ansvara för att överenskommelsens innehåll ska vara väl känt inom socialtjänsten.
Bistå Kvinnojouren Lund gällande kontakter med förvaltningar inom Lunds
kommun.
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•
•

Samordna och sammankalla styrgruppens sammanträden.
Ansvara för uppföljning, rapportering och spridning av överenskommelsen.

Utveckling av ny verksamhet och kunskap

Socialförvaltningens arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer bedrivs
dels inom förvaltningens utredande och behandlande enheter, dels vid Kriscentrum
mellersta Skåne, en samtalsmottagning för barn och vuxna som upplever våld eller
utövar våld i nära relation. Vid Kriscentrum mellersta Skåne erbjuds enskilda stödsamtal
samt gruppverksamheter för barn, unga tjejer och vuxna kvinnor. Kriscentrums
verksamheter är starkt efterfrågade och har långa köer. Uppsökande och förebyggande
arbete är viktigt både för att nå personer som utsätts för våld och för att förebygga att
våld uppstår eller upprepas. Genom denna överenskommelse ges möjlighet att utveckla
och utvidga det förebyggande och stödjande stödet till målgruppen också genom
gemensamma utvecklingsprojekt, dels inom ramen för befintlig verksamhet dels genom
gemensamma ansökningar om externa utvecklingsmedel. Parterna har identifierat
följande frågor som angelägna utvecklingsområden under avtalsperioden 2021-2023:
•

•

•

•

•

Utbildningsinsatser inom HBTQ-området. Kvinnojouren har gedigen kunskap och
kompetens vad gäller HBTQ-frågor, dess strukturella uttryck och konsekvenser för
enskilda personers livsvillkor samt våld i HBTQ-personers relationer. Att erbjuda
utbildning i dessa frågor för socialtjänstens medarbetare är ett önskvärt
utvecklingsområde.
Kvinnojouren har idag aktiviteter på Komvux/Sfi för att nå nyanlända kvinnor
information och erbjudanden om stöd. Ett utvecklingsområde är att tillsammans
med ledningen för Komvux utveckla en tydlig och hållbar struktur för samverkan vad
gäller verksamheter i klassrummen, informationsverksamheten i korridorerna,
samarbete med och utbildning för sfi-pedagogerna mm.
Det är också angeläget att parternas samverkan inom Huskurage fortsätter och
utökas till att omfatta nya bostadsområden och nya fastighetsägare. Huskurage är en
modell som idag används inom LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB) för att
förebygga och förhindra våld i nära relationer.
Fri från våld är ett projekt som Kvinnojouren driver idag. Parterna bedömer det som
angeläget att verka för att projektet kan fortsätta sin verksamhet med aktiviteter
som läger, studiecirklar, klassrumsbesök, workshops samt grupp- och enskilda
samtal i syfte att motverka våld. Projektets målgrupp är nyanlända ungdomar som
ofta har egna erfarenheter av våldsutsatthet. Ämnen som behandlas i dessa forum är
bl a sexuell hälsa, våld i nära relation och HBTQ.
Gruppen missbrukande våldsutsatta kvinnor är ett nytt område för gemensamt
utvecklingsarbete. Kontakt kommer att tas med berörd enhet för socialförvaltningen
för att initiera ett samarbete.

Styrning och uppföljning av överenskommelsen

Styrgrupp utgörs av de ansvariga företrädarna för parterna. Följande funktioner ska
ingå i styrgrupp:
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•
•
•
•
•
•

Utvecklingschef/utvecklingssekreterare – sammankallande (Socialförvaltningen)
HBTQ- och stödutvecklare samt representant för den förebyggande verksamheten
(Kvinnojouren)
Två styrelseledamöter (Kvinnojouren)
Samordnare mot våld i nära relation (Socialförvaltningen)
Representant från skyddat boende (Socialförvaltningen)
Övriga deltagare kan adjungeras in vid behov.

Styrgruppens uppdrag är att:
•
•
•
•
•
•

Ansvara för att den gemensamma målsättningen och intentionen i den ingångna
överenskommelsen följs.
Följa upp att varje ingående part bär ansvaret för sin del av insatserna i enlighet med
ovan.
Följa upp verksamheten via uppföljningsrapporter vid minst två (2) tillfällen på ett
år (hel- och halvår).
Sammanträda minst fyra gånger per år där socialförvaltningen ansvarar för kallelse
och dokumentation av styrgruppens sammanträde.
Diskutera eventuell gemensam utveckling av projektet samt verka för gemensamt
kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Öppna för möjligheten att ansöka om gemensamma externa projektmedel.

Uppföljningsrapporter

Halvårsvis uppföljningsrapport: En uppföljningsrapport sammanställs halvårsvis av
Kvinnojouren Lund. I rapporten beskrivs statistik och viktiga händelser och aktiviteter
som ingår i överenskommelsen och som ges till medborgare i Lund. Rapporten ska följa
för ändamålet avsedd mall.

Årlig uppföljningsrapport: En uppföljningsrapport på årsbasis där, utöver underlaget
från halvårsrapporterna, övriga mål och ambitioner i IOP- överenskommelsen följs upp.
Årsrapporten ska också lyfta fram resultat som har en mer kvalitativ utgångspunkt.
Rapporten ska följa för ändamålet avsedd mall.

Kontaktpersoner
Socialförvaltningen:

Johan Larsson Boström, utvecklingschef, johan.larssonbostrom@lund.se, 046–359 59 35
Kerstin Holmberg, Lunds kommuns samordnare mot våld i nära relationer,
kerstin.holmberg@lund.se, 046–359 68 99
Kvinnojouren Lund:

Linn Andersson HBTQ+ och stödutvecklare, www.kvinnojourenlund.se, 070-755 19 67
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Period för överenskommelse
Detta Idéburna offentliga partnerskap gäller från 2021-01-01 till 2023-12-31

Parterna har för avsikt att senast 2023-03-01 göra en översyn om överenskommelsen
ska få en fortsättning eller inte. Vid detta tillfälle ska socialförvaltningen pröva om en
fortsättning ska aktualiseras i samma eller annan inriktning.

Ekonomi

Verksamheten som omfattas av detta Idéburna offentliga partnerskap finansieras av
Socialförvaltningen med 380 000 kronor per år i tre år 2021-2023. Årlig
ersättningsjustering som följer den priskompensation som socialnämnden ges av
kommunfullmäktige i den årliga budgeten. Den finansiering som Socialförvaltningen
bidrar med är endast en delfinansiering av den verksamhet som omfattas av
överenskommelsen.

Ekonomiska villkor och fakturering

Socialförvaltning del av finansieringen betalas ut vid två (2) tillfällen per år.
Kvinnojouren ska följa fakturering enligt särskild rutin.

Omförhandling, hävningsrätt samt tvist

Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna medverka
i en dialog innan förändringar genomförs. Förändringarna ska förankras och beslutas av
behöriga representanter.
Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina
åtaganden, eller det råder väsentligt förändrade omständigheter så ska medverkande
parter föra en dialog om huruvida överenskommelsen kan fortsätta. I sådana fall är
uppsägningstiden tre månader.

Part kan häva denna överenskommelse om någon motpart inte fullföljer sina åtaganden
och rättelse inte sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen hävs blir
parten återbetalningsskyldig för delar eller hela summan som socialförvaltningen i Lund
har betalat ut inom ramen för denna överenskommelse.
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna.
Underskrifter:

Denna överenskommelse är upprättat i likalydande exemplar där parterna tagit var sitt
original.
Lund 2020-

För Socialförvaltningen
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Annika Pettersson, Socialdirektör
Lund 2020För Kvinnojouren Lund
Xhenita Shala, ordförande
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