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Ny modell för statsbidrag till vissa ideella
organisationer inom brottsofferområdet
Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/719
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Sammanfattning
Remissen innehåller förslag för att skapa långsiktiga ekonomiska
förutsättningar för kvinno- och tjejjourer och vissa andra ideella
organisationer inom brottsofferområdet och för att bidra till att
stödja utvecklingen av det civila samhället. Förslaget innebär att
föra samman olika statsbidrag och förenkla administrationen för
både sökande och bidragsgivare. Förslaget om en ny förordning om
statsbidrag riktar sig till de som bedriver verksamhet med
huvudsakligt ändamål att stödja brottsoffer eller att förebygga eller
motverka brott inom områdena våld mot kvinnor, våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck eller prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. I promemorian föreslås det
även att det bör undersökas hur kommunerna anlitar enskilda
verksamheter och finansierar insatsen skyddat boende. Uppdraget
syftar till att få en nationell överblick över finansiella
förutsättningar för aktörer som driver skyddade boenden.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslagen i promemorian och ser
att det för civilsamhället inom ovan nämnda verksamhetsområden
kan leda till förbättringar. Förvaltningen ser även att förslaget är
positivt ur ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat en remiss från
Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet som gäller ny
modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom
brottsofferområdet. Remissen har skickats till
stadsledningskontoret, socialnämnden och stadsdelsnämnderna
Rinkeby-Kista, Skärholmen och Älvsjö för svar senast den 12 juli
2019.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av socialtjänstavdelningen.
Relationsvåldscentrum Sydväst i Skärholmen har inkommit med
information om deras arbetssätt gällande placering på skyddat
boende. Ärendet behandlas i funktionshinderrådet den 12 juni 2019
samt i pensionärsrådet och förvaltningsgruppen den 13 juni 2019.
Ärendet
Promemorian från Arbetsmarknadsdepartementet innehåller förslag
för att skapa långsiktiga ekonomiska förutsättningar för kvinno- och
tjejjourer och vissa andra ideella organisationer inom
brottsofferområdet.
För att underlätta statsbidragshanteringen inom brottsofferområdet
föreslås en ny förordning om statsbidrag som bedriver verksamhet
med huvudsakligt ändamål att stödja brottsoffer eller att förebygga
eller motverka brott inom områdena:
 våld mot kvinnor,
 våld i nära relationer,
 hedersrelaterat våld och förtryck, eller
 prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Syftet med statsbidraget är att stödja utvecklingen av ett civilt
samhälle som genom ovan nämnd verksamhet bidrar till att
förbättra levnadsvillkoren för de som utsatts eller riskerar att
utsättas för våld.
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Med förslaget förs befintliga statsbidrag som Socialstyrelsen
fördelar på området samman, vilket bedöms förenkla
administrationen för såväl sökande som bidragsgivare. Stödet ska
lämnas till riksorganisationer, organisationer som bedriver
verksamhet av riksintresse och lokala organisationer. Formen för
bidraget är främst verksamhetsbidrag och för organisationer som
bedriver verksamhet av riksintresse och lokala organisationer är det
organisationsbidrag som föreslås. Organisationsbidrag innebär en
låg styrnings- och uppföljningsgrad och verksamhetsbidrag ett
högre mått av styrning och uppföljning. Genom att bevilja
organisationsbidrag kan de lokala organisationerna få
grundfinansiering för den ordinarie verksamheten, så som kostnader
för lokalhyra och personal. Bidraget ska enligt förslaget kunna
lämnas för två år.
Promemorian går igenom statens stöd till ideella organisationer på
brottsofferområdet och vilka effekter statligt och kommunalt stöd
till kvinno- och tjejjourer har.

Tjänsteutlåtande
Dnr ÄLV 2019/193
Sida 3 (4)

Kvinno- och tjejjourer får sin huvudsakliga finansiering genom
kommunala föreningsbidrag och statsbidrag. Kommunala
föreningsbidrag och statsbidrag fyller samma syfte i
organisationerna, nämligen att stödja dem i deras roll som
röstbärare och som komplement till det offentliga åtagandet.
Föreningsbidrag kan ges till bland annat föreningar som bedriver
verksamhet som kompletterar kommunens arbete.
Att skapa förutsättningar för ett brottsofferstöd av god kvalitet till
våldsutsatta barn och vuxna är bland annat en jämställdhetsfråga,
eftersom de allra flesta som utsätts för våld i nära relationer är
kvinnor och deras barn. Barnen har själva många gånger bevittnat
våld eller utsatts för våld. Sakfrågan för statsbidraget sammanfaller
med den nationella strategin för att bekämpa mäns våld mot kvinnor
och den så kallade Istanbulkonventionen som innebär att Sverige
har förbundit sig till att stödja civilsamhällets arbete med att
bekämpa våld mot kvinnor. Enligt förslaget ska förordningen även
omfatta bidrag till organisationer som arbetar för hbtq-personer som
utsatts för våld i nära relationer.
I promemorian har det undersökts hur kommuner ersätter
kvinnojourer för genomförandet av socialtjänstinsatser. Resultatet
har visat att det förekommer att kvinnojourer inte får full
kostnadsersättning för de socialtjänstinsatser som de genomför på
uppdrag av kommunen och att kommunen på så sätt inte tar det
ansvar som kommunen har. I promemorian föreslås det att det bör
undersökas hur kommunerna anlitar enskilda verksamheter och
finansierar insatsen skyddat boende. Uppdraget syftar till att få en
nationell överblick över finansiella förutsättningar för aktörer som
driver skyddade boenden.
Enligt promemorian innebär förslaget till en ny förordning inte
några konsekvenser för det kommunala ansvaret för brottsoffer.
Förslagen innebär inte heller några förändringar av kommunala
befogenheter eller skyldigheter och påverkar inte den kommunala
självstyrelsen.
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Förslaget föreslås träda i kraft den 1 november 2019 och gälla för
första gången i fråga om statsbidrag för bidragsår 2020.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget i remissen om ny
modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom
brottsofferområdet.
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Förvaltningen anser att det är positivt att stärka förutsättningarna
och möjligheterna för organisationer att bedriva sin verksamhet och
att vara en viktig kompletterande aktör inom brottsofferområdet och
mer specifikt våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Förslaget
antas förenkla administrationen och ge organisationerna ökad
trygghet och stabilitet samt grundfinansiering för sin ordinarie
verksamhet.
Förvaltningen ser också att förslaget är viktigt ur
jämställdhetssynpunkt utifrån det jämställdhetspolitiska målet om
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt
liv samt det underliggande delmålet om att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra. Även hbtq-personers rätt till att skyddas från våld i
nära relationer omfattas av förslaget, vilket är positivt.
Utöver att det är en jämställdhetsfråga, anser förvaltningen att det är
en viktig barnrättsfråga utifrån barnkonventionen, till exempel barns
rätt att vara trygga och skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld.
Inom Älvsjö stadsdelsnämnd har inga föreningar inom
brottsofferområdet ansökt om föreningsbidrag. Det är
Relationsvåldscentrum Sydväst (RVC) i Skärholmen som bedrivs i
samverkan mellan stadsdelsnämnderna Älvsjö, HägerstenLiljeholmen och Skärholmen, som ansvarar för att ge skydd och
stöd åt våldsutsatta vuxna och barn i Älvsjö. RVC placerar den
våldsutsatta med barn på boende och ort utifrån ärendets karaktär
och vilket skyddsbehov som finns.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
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