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Ansökan från Kvinnojouren Lund om utökat
ekonomiskt stöd för 2021 års verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

överlämna skrivelsen från kvinnojouren Lund till
socialnämnden,
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut föra över 1 miljon
kronor för förstärkning av arbetet mot våld i nära relationer
från kommunstyrelsen till socialnämnden för åren 2021 och
2022 samt
uppmana socialnämnden att förstärka befintlig IOP med
Kvinnojouren samt att vidta andra insatser för att stärka
arbetet mot våld i nära relationer

att

att

Sammanfattning
Kvinnojouren Lund ansöker i skrivelse till kommunstyrelsen om
utökat ekonomiskt stöd. Socialnämnden har ansvaret för stöd till
utsatta och har i det arbetet både egen verksamhet vid Kriscentrum
mellersta Skåne samt en IOP med kvinnojouren. Skrivelsen föreslås
därför överlämnas till socialnämnden.
Kommunfullmäktige beviljade kommunstyrelsen 1 miljon kronor för
åren 2021 och 2022 för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck. anslaget föreslås överföras till socialnämnden.

Underlag för beslutet




Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-04 Ansökan från
kvinnojouren
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-12-17 § xx
Skrivelse från Kvinnojouren 2020-12-30

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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kommunkontoret@lund.se
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Ärendet
Bakgrund
Lunds kommun har en omfattande verksamhet för att stödja
våldsutsatta kvinnor och barn.
Lunds kommun är huvudman för Kriscentrum mellersta Skåne som är
en samtalsmottagning för vuxna och barn. Kriscentrum arbetar mot
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
Mottagningen vänder sig till den som blivit utsatt för, upplevt eller
utövat våld i en nära relation. För barn och unga finns en insats som
heter Lysmasken. Kriscentrum mellersta Skåne är till för boende i
kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund,
Staffanstorp och Svalöv. Lunds kommun har även skyddade boenden.
För barn finns Barnahus mellersta Skåne som erbjuder en trygg miljö
där barn och unga som misstänks ha blivit utsatta för övergrepp får
vara i centrum för utredningsprocessen.
Till Barnahus kommer barn och unga, upp till 18 års ålder, som
utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer eller sexuella
övergrepp, oberoende av relation till förövaren. Barnahus erbjuder
familjebehandling i samråd med socialtjänsten för familjer där det
finns fortsatt risk för våld. Barnahus mellersta Skåne är till för barn
från kommunerna Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma,
Lund och Staffanstorp.
Socialnämnden har sedan 2017 ett idéburet offentligt partnerskap
med Kvinnojouren Lund som är en ideell förening som arbetar med
att ge stöd åt våldsutsatta, med våldsförebyggande insatser och med
förändringsarbete för att nå ett jämställt samhälle fritt från våld.
Kvinnojouren har tre fokusområden – hedersvåld, sexuellt våld och
våld mot hbtq+personer.
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. Kvinnojouren i
Lund har ekonomiskt stöd via en IOP med socialnämnden, med 380
tkr/år i tre år.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret och socialförvaltningen.
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Föredragning
Kvinnojouren ansöker i skrivelse till kommunstyrelsen om utökat
stöd till sin verksamhet.
Kommunfullmäktige beviljade kommunstyrelsen 1 miljon kronor för
åren 2021 och 2022 med anledning av förändrade statsbidrag 2021 och
2022 till följd av pandemin för att stärka arbetet mot hedersrelaterat
våld och förtryck.
Socialnämnden har ansvaret för stöd till utsatta och har i det arbetet
både egen verksamhet vid Kriscentrum mellersta Skåne samt en IOP
med kvinnojouren. Skrivelsen föreslås därför överlämnas till
socialnämnden.
Det utökade stödet för att stärka arbetet mot våld och förtryck som
kommunfullmäktige beviljade 2020-12-17 föreslås i enlighet med
detta även överföras till socialnämnden från kommunstyrelsen.
Socialnämnden uppmanas att förstärka insatserna mot våld i nära
relationer genom utökat stöd i IOP med kvinnojouren samt andra
insatser såsom stöd till tjejjouren, förstärkning av kriscentrum mm.
Socialnämnden uppmanas att återkomma till kommunstyrelsen vid
behov av extra finansiering.

Barnets bästa
Coronapandemin innebär stora utmaningar för samhället.
Utmaningar i samhället träffar oftast redan utsatta grupper som
exempelvis barn och unga hårdast . Ett utökat stöd för att motverka
våld i nära relationer stärker barn och unga i utsatta familjer.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunfullmäktige har avsatt medel i budget för 2021 och 2022.
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
socialnämnden, kommunkontoret - ekonomi
För kännedom: Kvinnojouren Lund,

