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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Marita Lindblad-Johansson, Malin Oliw

2019-06-04

Dnr SON 2019-525

Social- och omsorgsnämnden

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – Kvinnojouren
Ellinor och tjejjouren Beata.
Förslag till beslut
1. Överenskommelse om Idéburet med Offentligt Partnerskap ska tecknas
med Kvinnojouren Ellinor och tjejjouren Beata i Linköping för perioden
2020-01-01- 2024-12-31 med möjlighet till förlängning ytterligare fem år.
2. Social- och omsorgsdirektören ges i uppdrag att teckna överenskommelsen.
3. Social och omsorgsförvaltningen ska återrapportera resultatet av
överenskommelsens avstämning och uppföljning vart tredje år med start
första kvartalet 2023.
Ärende
I december 2018 uppdrogs till dåvarande omsorgs- och äldreförvaltningen att
senast i september 2019 ta fram ett förslag till överenskommelse om
samverkan mellan nämnden och Kvinnojouren i Linköping. Dialogmöten har
skett under vårvintern 2019 där förslag till överenskommelse gemensamt tagits
fram. I dialogen har kommunens handlingsplan hot och våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck beaktats.
Överenskommelsen syftar till en positiv utveckling för våra medborgare. Detta
genom att ge våldsutsatta kvinnor stöd och skydd och aktivt arbeta för att
minska våldet i samhället och verka för ett jämställt samhälle fritt från våld.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna överenskommelsen avseende
perioden 2020-01-01 - 2024-12-31 med möjlig förlängning ytterligare fem år.
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Bakgrund
Linköpings kommuns kommunfullmäktige antog 2012 ”Program för
kommunens samverkan med den idéburna sektorn”. Programmet tydliggör
vikten och betydelsen av ett gott samarbete med idéburna organisationer i syfte
att stötta processen för social och ekonomisk utveckling för olika målgrupper.
Som ett led i överenskommelsen och dess syfte ”att utveckla möjligheterna för
den idéburna sektorns organisationer att utgöra viktiga aktörer inom
välfärdsutvecklingen” beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för Idéburet
offentligt partnerskap så kallad IOP i januari 2016.
Idéburna organisationer och det ideella arbetet bygger på ett engagemang och
samlar människor utifrån en tydlig värdegrund. De idéburna kan agera
oberoende och som en självständig aktör vilket ger dem en viktig roll som
röstbärare och opinionsbildare. Detta leder även till att de erövrar en speciell
kunskap inom en särskild fråga eller område. De frivilligas engagemang och
idealitet är i sig ett tecken till att vilja bidra till att skapa förändring, ett
engagemang som är till ett mervärde inom välfärden.
Kvinnojouren Ellinor är en av de aktörer som undertecknat den
överenskommelse som finns kopplad till ”Program för kommunens samverkan
med den idéburna sektorn”. Som ett led i överenskommelsen och dess syfte
”att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorns organisationer att utgöra
viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen” finns antagna riktlinjer för Idéburet
offentligt partnerskap (IOP). Detta förslag till IOP har tagit avstamp i dessa.
I december 2018 uppdrogs dåvarande omsorgs- och äldreförvaltningen att
senast i september 2019 ta fram ett förslag till överenskommelse om
samverkan mellan nämnden och Kvinnojouren i Linköping. Dialogmöten har
skett under vårvintern 2019 där förslag till överenskommelse gemensamt tagits
fram. I dialogen har kommunens handlingsplan hot och våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck beaktats.
Syftet med Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är att säkerställa att den
idéburna sektorn kan bedriva verksamhet som kommunen är i behov av under
ekonomiskt trygga och tydliga förhållanden. En IOP förutsätter att båda parter
bidrar till att en verksamhet kan bedrivas, kommunen ger ekonomiska
grundförutsättningar och de ideella parten bedriver nödvändig verksamhet.
Kvinnojourens främsta uppgift är att fungera som en fristad, dit hjälpsökande
kvinnor kan söka skydd och få stöd av andra kvinnor. De har kommit att utgöra
ett betydelsefullt komplement i samhället främst till socialtjänsten. Genom sin
mångåriga och breda erfarenhet av arbetet med våldsdrabbade kvinnor har de
en samlad unik kunskap inom området. Genom sina anställda och ideella
erbjuder de snabbt och flexibelt stöd och fungerar ofta som en länk till
samhället övriga stödinsatser.
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Antalet stödsökande kvinnor ökar årligen så även för 2018. För 2018 var det
261 kvinnor och 167 tjejer som sökte sig till kvinnojouren. Antalet
kvinnor/barn som bodde i kvinnojourens lägenheter var 16 kvinnor och 15
barn. För att möjliggöra en fortsatt stabil och långsiktig verksamhet är
förutsägbarhet och tydlighet av stor betydelse vilket motiverar en längre
överenskommelse.
I december 2018 uppdrogs dåvarande omsorgs- och äldreförvaltningen att
senast i september 2019 ta fram ett förslag till överenskommelse om
samverkan mellan nämnden och Kvinnojouren i Linköping. Dialogmöten har
skett under vårvintern 2019 där förslag till överenskommelse gemensamt tagits
fram. I dialogen har kommunens handlingsplan hot och våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck beaktats.
Framtagen överenskommelsen syftar till en positiv utveckling för våra
medborgare genom att ge våldsutsatta kvinnor och deras barn stöd och skydd
och aktivt arbeta för att minska våldet i samhället genom att verka för ett
jämställt samhälle fritt från våld.
Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata
Kvinnojoursrörelsen startade i mitten av 1970-talet och de första
kvinnojourerna bildades 1978 i Stockholm och Göteborg. I Linköping startades
jouren 1982. Kvinnojourernas främsta uppgift är att fungera som en fristad, dit
hjälpsökande kvinnor kan söka skydd och få stöd av andra kvinnor. De har
kommit att utgöra ett betydelsefullt komplement i samhället främst till
socialtjänsten, genom att konkret bistå våldsutsatta kvinnor. Genom sin
mångåriga och breda erfarenhet av arbetet med våldsdrabbade kvinnor har de
en samlad unik kunskap inom området.
I Sverige finns i dagsläget cirka 200 kvinnojourer som ger stöd åt och skyddar
utsatta kvinnor och barn. Jourverksamheterna är organiserade i något av de två
förbunden, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)
eller Unizon. Förbunden ingår som experter i referensgrupper, agerar som
remissinstanser för statliga utredningar och myndigheter och skriver egna
rapporter.
Kvinnojouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars
övergripande syfte är att verka mot alla former av förtryck mot kvinnor och
tjejer.
De har sex anställda varav tre jourkuratorer där en är ansvarig för att samordna
insatser för barn. Därutöver finns en tjejjourssamordnare, en boendestödjare
och en verksamhetssamordnare.
En fjärdedel av de 80 medlemmarna i föreningen är verksamma som
jourkvinnor/jourtjejer och bemannar, tillsammans med eller då anställd
personal ej är i tjänst, jourtelefon, chatt, stödsamtal och praktisk hjälp till
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kvinnor och barn som vänder sig till eller bor i verksamheten. Särskilt stöd och
aktiviteter erbjuds även till de barn som finns i verksamheten. Kvinnojouren
beskriver att de har korta väntetider och även en hög flexibilitet för att möta
och hantera akuta situationer.
Kvinnojouren har genom sina medlemmar och de ideellt arbetande en unik
möjlighet att ge lättillgängligt och flexibelt stöd till utsatta kvinnor. De utgör
därmed ett värdefullt komplement och mervärde till det arbete som Linköpings
kommun kan erbjuda sina medborgare då det som våldsutsatt kvinna kan
uppfattas lättare att söka hjälp hos en ideell aktör.
Linköpings kommun har en mångårig samverkan med kommunens kvinnojour
bland annat genom fleråriga avtal vilka finansierats via föreningsbidrag.
Kvinnojouren beskriver att detta haft en positiv betydelse för jourens
utveckling och stabilitet bl. a vad gäller att behålla och rekrytera aktiva
jourkvinnor och goda samverkansrelationer. Detta kan jämföras med andra
jourer i landet som många verkar under kortsiktiga ekonomiska satsningar.
Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren har ett nära och utvecklat samarbete med
närsamhället. De erbjuder utbildningar för personalgrupper, deltar i
samverkansmöten på lokal och regional nivå och arbetar opinionsbildande.
Social- och omsorgsförvaltningens medarbetare och kommunens utförare som
arbetar inom området beskriver att det finns en god och upparbetad samverkan
med kvinnojouren.
Ekonomiska konsekvenser
Överenskommelsens ekonomiska omfattning är 3 937 500 kr per år.
Överenskommelsen finansieras av social- och omsorgsnämnden med 1 345 500
kr per år (2019 års prisläge), Kvinnojouren Ellinor/Tjejjouren Beata finansierar
med 2 592 000 kr per år. Social och omsorgsförvaltningens ekonomiska del
finns inom befintlig budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Överenskommelsen syftar till en positiv utveckling för våra medborgare –
flickor, pojkar, kvinnor och män, genom att ge våldsutsatta kvinnor stöd och
skydd, aktivt arbeta för att minska våldet i samhället och verka för ett jämställt
samhälle fritt från våld.
Uppföljning och utvärdering
Överenskommelsen gäller under fem år från och med 2020-01-01 till och med
2024-12-31 med möjlighet till förlängning ytterligare fem år. Utvärdering av
överenskommelsen sker regelbundet och återrapporteras till social- och
omsorgsnämnden var tredje år med start första kvartalet 2023.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är ej påkallad.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till: Kvinnojouren
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