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Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer

STK-2021-80
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) skrev ett nämndinitiativ (2021-01-14) angående långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer. I nämndinitiativet föreslås ett anslag till arbetsmarknads- och
socialnämnden för att utöka kvinnojourens arbete med skyddsinsatser samt ett anslag för
stöd till initiativ för att bryta våldsmönstret hos förövare som utövar våld i nära relationer.
Ärendet har skickats till arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande. Arbetsmarknadsoch socialnämnden instämmer i att det finns behov av att långsiktigt stärka kvinnojourernas
viktiga arbete, men menar att det utifrån gällande lagstiftning inte är möjligt avseende skyddat
boende. Däremot menar nämnden att det finns anledning att stärka kvinnojourernas öppna
verksamhet under förutsättning att medel kan erhållas över flera år och fördelas utifrån
identifierade behov på området. Arbetsmarknads- och socialnämnden instämmer i att det
finns ett behov av att stärka arbetet för att bryta våldsmönstret hos förövare som utövar våld
i nära relationer. Det pågår inom nämnden ett utvecklingsarbete på området. Nämnden
bedömer att förstärkningar är nödvändiga, i synnerhet som ett förslag om ett lagstadgat
ansvar för kommunerna kommer att behandlas i riksdagen under 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ser positivt på en ekonomisk förstärkning både
avseende stöd till ideella kvinnojourer och för att utveckla förvaltningens insatser för
våldsutövare. Nämnden bedömer att ett utvecklat arbete med våldsutövare och
kvinnojourernas förebyggande arbete på sikt även kan få en positiv ekonomisk inverkan om
det förhindrar att våld uppstår eller upprepas. Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att
eventuella satsningar på området bör beaktas inom ordinarie budgetberedning, vilket skapar
bättre förutsättningar för planering och långsiktighet så väl för nämndens egna verksamheter
som för stadens kvinnojourer.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen anser nämndinitiativet om långsiktigt stöd för Malmös
kvinnojourer besvarat med vad som redovisats i ärendet.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse KSAU 210524 Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös
kvinnojourer
Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210426 § 145 med Muntlig reservation
(M+C) och (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslut KS 210210 §59
Förslag till beslut KSAU 210201 §52
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