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Förslag till överenskommelse om idéburet offentligt
partnerskap med Kvinnojouren Lund 2021-2023
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

ge socialdirektören i uppdrag att teckna
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
mellan socialförvaltningen och Kvinnojouren Lund för
åren 2021-2023.

att

uppdraget ska redovisas till nämnden i enlighet med
ordinarie uppföljningen av överenskommelsen vid varje
helårsskifte.

Sammanfattning

Förslag om förnyat avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan
socialförvaltningen i Lund och Kvinnojouren Lund för åren 20212023.

Underlag för beslutet
•
•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02 ”Förslag till
överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap med
Kvinnojouren Lund 2021-2023
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap med
Kvinnojouren Lund

Ärendet

Socialnämnden fattade 2017-05-17, § 91 beslut om förändring av
tidigare form av föreningsbidrag. Beslutet innebar att tidigare budget
för föreningsbidrag omfördelades till att användas för att utveckla
samverkansöverenskommelser i form av Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP). Enligt socialnämnden beslut 2017-08-23, §§ 154,
155 tecknades en överenskommelse med Kvinnojouren Lund om
Idéburet offentligt partnerskap gällande perioden 2018-01-01 till
2020-12-31.
Postadress

Box 1255
221 05 LUND

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

socialforvaltningen@lund.se
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Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell
mellan det offentliga och den idéburna sektorn vars syfte är att
uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. Att förebygga våld i nära
relation och ge stöd åt våldsutsatta vuxna och barn är en
samhällsutmaning där det finns ett gemensamt samverkansbehov
mellan socialförvaltningen och det ideella arbete som utförs av
Kvinnojouren Lund.

Socialnämnden har ansvar för olika grupper som är utsatta för våld i
nära relation enligt socialtjänstlagen 5 kap. 11 §, den så kallade
brottsofferparagrafen. Särskilt betonas socialnämndens ansvar för
vuxna och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av
närstående.

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. Kvinnojouren har stark lokal förankring och
förtroende hos de personer som har behov av stöd och hjälp vid
våldsutsatthet.

Enligt Lunds kommuns strategi mot våld i nära relationer 2017-2022
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.
Befintlig överenskommelse om IOP 2018-2020

Syftet med överenskommelsen är att öka stödet till våldsutsatta
personer i Lund. Socialförvaltningen bidrar med ekonomisk
ersättning, genom att aktivt följa och stödja verksamheten samt
ansvara för uppföljning och rapportering. Kvinnojouren erbjuder
enligt avtalet 2018-2020 rådgivning och stödsamtal till våldsutsatta
via telefon och chatt, praktiskt stöd och gemenskap i vardagen t ex
genom kontaktpersonskap, öppen verksamhet av olika slag som t ex
sommarläger. En viktig del av verksamheten inom IOP är att utveckla
rutiner och finna former för samverkan. Under de gångna åren har
det bland annat handlat om samarbete kring behovet av stöd för
kvinnor i kommunens skyddade boende Bialitt. Kvinnojouren och
Kriscentrum har under perioden också utvecklat ett samarbete med
LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB) kring Huskurage.
Förslag om överenskommelse om IOP 2021-2023
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Överenskommelsen för åren 2021-2023 följer samma upplägg som
tidigare IOP. Kvinnojouren Lund ska erbjuda stödinsatser och social
gemenskap och aktiviteter för målgruppen som till exempel:
•
•
•
•
•

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

Utöver detta har parterna gemensamt identifierat angelägna
utvecklingsområden för den kommande avtalsperioden:
utbildningsinsatser inom HBTQ, samverkan med Komvux/Sfi, utökad
verksamhet inom Huskurage samt insatser för gruppen våldsutsatta
kvinnor med missbruk och beroendeproblematik.

Beredning
Ärendet har beretts av utvecklingschef och tjänsteperson vid Resurs
och utveckling. Synpunkter har inhämtats från Lunds kommuns
samordnare mot våld i nära relation.

Barnets bästa

Ärendet berör barn. I flertalet av relationer där det förekommer våld
finns det även barn som utsätts antingen indirekt eller direkt för
våldet. Syftet med samverkan inom ramen för denna IOP är att
förebygga våld i nära relation. Genom att erbjuda stöd och social
gemenskap åt våldsutsatta vårdnadshavare stärks även barnens rätt
att skyddas mot våld. Genom den öppna verksamhet som erbjuds
möjliggörs att barn som lever eller har levt i en relation med våld får
ingå i en gemenskap med andra i trygga former.

Ekonomiska konsekvenser

Överenskommelsen gäller från 2021-01-01 till 2023-12-31
Verksamheten som omfattas av överenskommelsen om Idéburet
offentliga partnerskapet med Kvinnojouren Lund 2021-2023 finansieras
av socialförvaltningen med 380 000 kronor för år 2021 och därefter årlig
ersättningsjustering som följer den priskompensation som socialnämnden
ges av kommunfullmäktige i den årliga budgeten för åren 2022 och 2023.
Den finansiering som Socialförvaltningen bidrar med är en
delfinansiering av den verksamhet som omfattas av överenskommelsen.

Föredragning
Avtalet om Idéburet offentligt partnerskap med Kvinnojouren Lund
innebär ett komplement till socialförvaltningens olika verksamheter
i arbetet mot våld i nära relation. Kvinnojouren kan dels erbjuda stöd
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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 liksom gemensamma
utvecklingsområden. Socialnämnden föreslås besluta ge
socialdirektören i uppdrag att teckna överenskommelsen om IOP
med Kvinnojouren i Lund för åren 2021-2023.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslutet skickas till

Johan Larsson Boström
Utvecklingschef/bitr socialdirektör

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten
För kännedom:
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