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Motion om långsiktig finansiering av kvinnojourens externa
verksamhet
Solnas kvinnojour Agera utför ett ovärderligt arbete i att stötta kvinnor som utsätts för våld i
nära relation. Kvinnojouren fungerar på många sätt som ett komplement till det goda arbete
som görs av Solna stads socialtjänst. Många kvinnor är rädda för att vända sig direkt till
socialtjänsten, till exempel för att de inte litar på myndigheter eller är rädd att förlora
vårdnaden om sina barn, men vågar ändå vända sig till kvinnojouren. Kvinnojouren fungerar
på så vis som en uppfångande instans som därefter kan hjälpa kvinnorna vidare till att göra
en polisanmälan eller våga ta kontakt med socialtjänsten och så vidare. Kvinnojouren har
också ofta goda möjligheter att erbjuda ett större antal stödsamtal som i många fall kan leda
till att en kvinna motiveras att lämna den man som utsätter henne för våld.
I dag består jourens verksamhet av två primära delar: den interna, som består av ett
skyddsboende där våldsutsatta kvinnor kan placeras, samt den externa, dit våldsutsatta
kvinnor ofta gör sin första kontakt i den långa resan mot att lämna den skadliga relationen.
Våld kan drabba vem som helst – oavsett hur livet ser ut i övrigt vad gäller till exempel
ekonomi eller skyddsnät. Medan våldsutsatta kvinnor oftast tvingas till ett skyddsboende
utanför kommungränsen av säkerhetsskäl, är den externa verksamheten unik på så vis att
den når kvinnor som bor i Solna. Kvinnor som vänder sig till samtalsmottagningen har av
olika skäl ännu inte vågat lämna den som utsätter dem för våld eller vågat söka hjälp hos
socialtjänsten eller andra myndigheter. Genom samtal, information och stöd kan
kvinnojouren hjälpa dessa kvinnor ur en potentiellt livshotande situation. Den externa
verksamheten möter också kvinnor som tidigare utsatts för våld men som långt senare
fortfarande behöver stöd i att bearbeta sina upplevelser. Agera kvinnojour märker ett stort
tryck på verksamheten och att de med den träffar kvinnor de annars inte skulle nå.
För att den externa verksamheten ska gå runt krävs två saker: en heltidsanställd med en
dubbel roll som kurator och samordnare, samt en centralt placerad lokal i form av ett
mottagningsrum. Att lokalen är centralt placerad är av yttersta vikt då många kvinnor på
grund av sin våldsutövarens kontroll kan ha svårt att ta sig till en mindre tillgänglig plats utan
att utsätta sig för fara. Uppskattningsvis kostar allt detta 800 000–850 000 kr om året.
Tack vare stor flit har Agera kvinnojour de senaste två åren lyckats få den externa
verksamheten bekostad genom projektpengar från Socialstyrelsen. Men utan en långsiktigt
tryggad finansiering finns inga garantier för att denna bokstavligt talat livsviktiga verksamhet
kan fortsätta nästa år.
Jouren får i dag endast skyddsboendet bekostat av Solna stad, men för att kunna fortsätta
hjälpa våldsutsatta Solnakvinnorna behöver de få en långsiktigt tryggad finansiering även för
den externa verksamheten. Utan denna verksamhet riskerar fler kvinnor att bli kvar i
våldsamma relationer, och i värsta fall, mista sina liv.
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Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
att verksamhetsbidraget som utbetalas till kvinnojouren av Socialnämnden inför
nästkommande budgetår utökas till att även omfatta finansiering för kvinnojourens externa
verksamhet.
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