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§143

Ansökan om föreningsbidrag för år 2021 (SN 2020/121)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskottets föreslår socialnämnden
Socialnämnden beviljar Värnamo kvinnojour föreningsbidrag med 25 tkr för år 2021, samt
avslår ansökan om föreningsbidrag med 140 tkr för år 2021.

Sammanfattning
Värnamo kvinno- och tjejjour har varit verksamma sedan 1985 och är en ideell förening,
politiskt och religiös obunden. För närvarande har de 85 betalande stödmedlemmar.
Värnamo kvinnojour erbjuder:
- akutboende för våldsutsatta kvinnor och deras barn från hela landet,
- ger stöd och råd till våldsutsatta inom GGVV i, under eller efter ett uppbrottsskede,
personliga, per telefon eller mejl. Det förekommer även att anhöriga kontaktar oss för att få
råd om hur en man på bästa sätt kan stödja en anhörig som lever i en våldsam relation,
- fortsatt kontakt efter ett uppbrott genom olika aktiviteter, hjälp med att skapa nya nätverk
- vara ett kunskapsstöd för socialtjänst och andra instanser i samhället inom ämnet våld i nära
relationer och heders relaterat våld inom GGVV.
Kvinnojouren har en jourtelefon som är tillgänglig för stödsökande 365 dagar per år.
Föreningen har två anställda och 15 jourkvinnor som deltar i arbetet på ideell basis.
Verksamheten består av tre huvudområden: akutboende, öppen verksamhet och utåtriktad
verksamhet.
Verksamheten har under Convid-19 fungerat i princip som tidigare, vi har gjort placeringar i
det skyddande boendet, genomfört fysiska möten med distansering och följt FOHM:s
riktlinjer, Externa stödsamtal har skett via telefon, någon ökning av stödsamtal.
Inför verksamhetsåret 2021 söker kvinnojouren även 90 tkr från Gnosjö kommun (beviljat
37,5 för 2020) samt 450 tkr från Värnamo kommun (beviljat 342 tkr för 2020).
Förvaltningen har under år 2019 använt Värnamo kvinnojour för akutplaceringar vid två
tillfällen. Ena tillfället en kvinna med två barn under 2 månader och andra tillfället en kvinna
med två barn i två nätter. Vid dessa tillfällen tecknas avtal med kvinnojouren. Under 2020 har
ingen placering ägt rum.
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Socialnämnden beviljade 25 tkr i föreningsbidrag för 2020.
2018-06-28 § 53 beslutade socialnämnden att tillskriva kommunstyrelsen med en begäran om
att en översyn genomförs över vilka intresseorganisationer som får kommunala bidrag och på
vilka grunder det beviljas eller avslås (utöver de som kultur- och fritidsnämnden beviljar)
samt ta fram en strategi på övergripande nivå.
Kommunledningskontorets ledningsgrupp har haft uppe ärendet på sin agenda i augusti 2018
och uppdragit till ekonomichefen att göra en ekonomisk kartläggning. Kartläggningen visade
att det är mycket liten summa som används för bidrag, varför framtagande av strategi sköts på
framtiden pga. av andra prioriteringar.

Expedieras till
Värnamo Kvinnojouren

Beslutsunderlag


Förvaltnngens tjänsteskrivelse 2020-11-04
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