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Långsiktigt stöd till kvinnojourerna

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillse att kommunernas stöd till kvinnojourerna är långsiktigt för
att kvinnor och barn som är utsatta för våld ska garanteras stöd och hjälp av
god kvalitet oavsett var de är bosatta.

Motivering
Kvinnojourerna drivs idag i många kommuner som ideella föreningar och
med ett kortsiktigt ekonomiskt stöd från kommunerna. Detta innebär att kvinnojourerna inte långsiktigt kan planera sin verksamhet. Dessa ideella organisationer bedriver ett värdefullt arbete till stöd för kvinnor och barn som utsätts
för hot och våld av en närstående man. Organisationerna arbetar även med
opinionsbildning inom området mäns våd mot kvinnor och närstående frågor.
Många kvinnojourer har utvecklats till en välrenommerad verksamhet,
med god kvalitet. Statistik visar att många kvinnor varit i kontakt med kvinnojourerna på olika sätt för stöd och hjälp och har också fått hjälp till tillfälligt boende.
Kvinnojourerna har möjlighet att söka statliga anslag, och dessa ska gå till
projekt och nyskapande verksamhet, inte det som kommunerna har ansvar för
enligt socialtjänstlagen, dvs. att kvinnor utsatta för våld och barn som bevittnar våld ska få stöd och hjälp.
Eftersom det är kvinnojourerna som erbjuder detta stöd och denna hjälp i
stort sett i alla kommuner, förutsätts en långsiktig planering för finansiering
och också hur stödet ska utformas både på kort och på lång sikt. Tyvärr är det
inte så det ser ut. Detta har bl.a. kommit fram i den tillsyn som Socialstyrelsen genomför just nu. Därför behöver en långsiktig lösning presenteras som är
likvärdig i hela landet och som kommunerna har att följa, så att alla kvinnor
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och barn utsatta för våld får möjlighet till stöd och hjälp av god kvalitet oavsett var de bor.
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