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Reservation i ärende ”Rapport gällande förutsättningar för ett
kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor” Dnr SO
2011/0579.
Den 21 september 2011 presenterades ovan nämnda tjänsteskrivelse i form
av en rapport för nämndens ledamöter. Oppositionen bestående av
ledamöter från MP, S, V och DV begärde under nämndens sammanträde en
återremiss av ovan nämnda rapport. Oppositionen anser att underlaget i
rapporten är magert, på gränsen till obefintligt och att något ansvarsfullt och
för socialnämnden bindande politiskt beslut i ovan nämnt ärende därför
varken kan eller bör fattas på befintligt underlag innan en komplettering av
underlaget gjorts enligt oppositionens förslag nedan.
I tjänsteskrivelsen/rapporten föreslås nämnden besluta att
Socialförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag till samverkansavtal
med kvinnojouren i Lund, samt att medel till de ökade kostnaderna för
skyddat boende äskas i budgetframställan för 2013. Sammanfattningsvis
framgår av tjänsteskrivelsen/rapporten att kvinnojouren planerar att öppna
ett skyddat boende för kvinnor som bygger på ett kollektivboende med plats
för 6 kvinnor och deras barn samt ett förslag att Lunds kommun abonnerar 2
av dessa platser, med möjlighet att utöka antalet abonnerade platser med en
plats om behov finns. I tjänsteskrivelsen/rapporten presenteras
kostnadsberäkningar för ett skyddat boende helt i kommunal regi, vilket
beräknas kosta 1 826 000, samt för alternativet att med kvinnojouren, vilket
beräknas kosta 930 000.
I sitt återremissyrkande kräver oppositionen att rapporten/tjänsteskrivelsen
kompletteras med följande underlag:
1. Statistik av det antal våldsutsatta kvinnor som har varit i kontakt
med Socialförvaltningen och/eller kvinnojouren under de senaste
åren.
2. Statistik angående de våldsutsatta kvinnor som är eller har varit i
behov av ett boende men som nekats plats. (Behov av statistik
grundas på uppgiften i tjänsteskrivelsen om att 10 kvinnor och 8
barn fått boende via kvinnojouren under 2010, samtidigt som det av
samma rapport inte framgår att 57 kvinnor och okänt antal barn
nekats boende under samma år).
3. Klargörande av situationen för de våldsutsatta kvinnor och barn som
nekas plats av kommunen eller kvinnojouren. Vart tar de vägen?
4. Redogörelse för hur behoven ser ut bland de kvinnor och barn som
söker hjälp hos Socialförvaltningen och/eller kvinnojouren.
5. Kvinnornas och barnens profil/problematik, samt statistik avseende
ålder hos de som söker hjälp och stöd.
6. Redogörelse avseende personaltillgång och personalkompetens samt
beskrivning på vilket sätt man tillgodoser särskilda behov. Vilken

kompetens inom exempelvis HBTQ och/eller hedersrelaterat våld
behövs och kan erbjudas av respektive boendealternativ?
7. Tillgänglighet under kvällar och helger är inte utredd, belyst eller
redovisad. Vart ska de kvinnor och barn som är i behov av hjälp och
stöd under helger och kvällar ta vägen?
8. Säkerhetskrav. Uppfyller boendet säkerhetskrav som ställs av
lagstiftaren, Socialstyrelsen, m.fl?
9. Barnens situation i boendet. Vilken hjälp och vilket stöd är barnen i
behov av? Vilka åldersgrupper rör det sig om? Barn/pojkar som är
12 år eller äldre och som följer med våldsutsatta mödrar – vart ska
de ta vägen? Hur hanteras frågor kring skola, fritidsaktiviteter och
dagis för barn i det skyddade boendet?
10. Hur tillgodoses behov för den icke-svensktalande gruppen av
kvinnor och barn?
11. Krav på biståndsbeslut? Finns krav på att kvinnor ska betala avgift
för boendet? Vilka summor rör det sig om? Behandlas kvinnor och
barn med eller utan inkomst och/eller arbete lika?
12. Huvudmannaskap: Vilket ansvar har Socialförvaltningen och vilket
ansvar har kvinnojouren för de kvinnor och barn som väntas bo i det
föreslagna boendet?
13. Hur stort är Socialförvaltningens behov av lägenheter för att
tillgodose behov av utflytt från det skyddade boendet i framtiden?
Hur många lägenheter har förvaltningen idag till den gruppen?
14. Hur många av de kvinnor och barn som är i behov av skyddat
boende och stödinsatser hänvisades under ex. 2010 till hotellboende
och hur stor är hotellkostnaden för den gruppen?
15. Utformningen av kommunens samarbete med andra myndigheter i
framtiden kring kvinnor och barn som blivit utsatta för våld, t.ex.
polisen och/eller åklagarmyndigheten, sjukvården, mfl.
16. Männens situation och boende? I t.ex. Malmö får hela familjen hjälp
via kommunen. (Se: http://www.projektkarin.se/).

Oppositionen (MP, S, V, DV) reserverar sig till förmån för sitt återremiss
yrkande med krav om att ovanstående frågor ska besvaras innan beslut i
ärendet tas i nämnden.

Anna Baumann (MP)

Peter Fransson (S)

Olof Norborg (V)

Martin Stensson (DV)

