1 (3)

Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Maritha Lindblad Johansson/Malin Oliw

2020-01-29

Dnr SON 2020-

Social-och omsorgsnämnden

Stöd, omhändertagande och akut skydd för våldsutsatta
kvinnor med missbruk, ställningstagande till
upphandlingsform
Förslag till beslut
1. Verksamhet som innefattar stöd, omhändertagande och akut skydd för
våldsutsatta kvinnor med missbruk ska upphandlas.
2. Uppdrag ges till Social- och omsorgsförvaltningen att presentera förslag till
förfrågningsunderlag vid Social-och omsorgsnämndens sammanträde i maj
2020.
Ärende
Kvinnor med missbruks och beroendeproblem är på flera sätt är en utsatt
grupp. De har en högre risk att utsättas för våld än kvinnor i allmänhet och de
har svårare än andra våldsutsatta att få stöd och hjälp.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslås ges i uppdrag att utarbeta ett
förfrågningsunderlag som möjliggör en verksamhet som erbjuder stöd,
omhändertagande och akut boende under utredningstid till kvinnor med
missbruk i våldsmiljö.
Målet med verksamheten är att våldet och missbruket ska upphöra. Som en del
i denna ambition ska verksamheten även inrymma uppsökande och rådgivande
arbete i frågor som rör våld och missbruksfrågor. Inom verksamheten ska det
finnas möjlighet till akut boende under utredningstid samt möjlighet till
stödboende i avvaktan på ordinarie boende.
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Förutom ett nära samarbete med handläggare ska det vara ett nära samarbete
med regionen för att tillgodose kvinnornas behov av traumabehandling.
Planerad verksamhetsstart är 2021-04-01.
Verksamheten förslås upphandlas i konkurrens.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse ställningstagande upphandlingsform
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Bakgrund
Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblem kan ha svårt för att
söka hjälp för sin våldsutsatthet. Bland annat kan det bero på rädsla för att bli
avvisad på grund av missbruket, att inte bli trodd, att missbruket ska avslöjas,
eller att de ska råka ut för repressalier från förövaren. Flera forskningsstudier
visar att övergrepp i barndomen är vanligare bland kvinnor i missbruk eller
beroende än bland övriga kvinnor. Många av dessa kvinnor har inte någon
tilltro till myndigheter. De ser våldet som ett normalt inslag i sin vardag och de
ser sig inte sällan som medansvarig för våldet.
Linköpings kommun har sedan 2012 genom avtal med Stadsmissionen byggt
upp ett skyddat boende för målgruppen. Denna verksamhet har omfattat sex
permanenta boendeplatser, två akutplatser, öppen verksamhet samt stöd i
boendet för fyra kvinnor.
Åldrarna på kvinnorna som kommit i kontakt med verksamheten har varierar
mellan 20-60 år. Majoriteten av kvinnorna är i åldrarna 30-50 år. Allt fler
yngre kvinnor 20-35 år kommer ikontakt med verksamheten. Att allt fler
kvinnor i den yngre åldersgruppen lever i en utsatt situation är även något
handläggande socialsekreterare vittnar om.
Under senaste avtalsperioden för stödboendet har tre kvinnor flyttat från de
permanenta platserna. Nyttjandet av jourplatserna har varierat, vissa
placeringar har varat upp till ett år. Både Social- och omsorgsförvaltningen och
nuvarande utförare Stadsmissionen gör samma bedömning, att den låga
omsättningen av boendeplatser är ett problem. Det har även över tid varit svårt
att motivera kvinnor till att komma till den öppna verksamheten och med målet
att nå kvinnor i behov av stöd och hjälp föreslås att inom det nya avtalet
utveckla ett uppsökande arbete till målgruppen. För våldsutsatta kvinnor som
lever med missbruk och beroendeproblematik behöver det finnas en skyddad
miljö där kvinnorna kan möta personal med kompetens inom missbruks- och
våldsproblematik. Det är av vikt att akut kunna lösa ”tak över huvudet” och
tillskapa ett tryggt boende under utredningstid. Erfarenhet och kunskap kring
målgruppens visar på behov av en agil verksamhet.
Förfrågningsunderlag avseende verksamhet som innefattar stöd,
omhändertagande och akut skydd för våldsutsatta kvinnor med missbruk ska
upphandlas och kommer att presenteras för omsorgsnämnden i maj.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för verksamheten finns inom ramen för Social- och omsorgsnämndens
budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål

3 (3)

Jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina egna liv och delta i
samhället. Som kvinna med missbruk- och beroendeproblematik lever man inte
sällan som dubbelt utsatt. Attityder och värderingar tenderar att lägga skuld för
våldet på kvinnan.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen hat genomförts den 16 mars
2020.
Social- och omsorgsförvaltningen
Linda Ljungqvist

