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Avtal med Täby/Danderyds kvinnojour
Täby-Danderyds kvinnojour är en frivillig verksamhet som bedriver verksamhet för kvinnor som utsatts för våld. Verksamheten erhåller bidrag från
kommunerna Danderyd och Täby och även från Vaxholms stad. Den skyddade lokalen som kan ta emot kvinnor och barn är belägen i Täby.
För perioden 2008-01-01 till 2010-12-31 finns ett avtal med kvinnojouren
där ett bidrag med 200 tkr per år utbetalats från Täby socialnämnd.
Inriktning för kvinnojouren är att bedriva akutverksamhet med boende och
stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Kvinnorna kan komma från
alla landets kommuner. Socialnämnderna i respektive kommun svarar då för
en ekonomisk ersättning.
Verksamheten omfattar följande





Kris- och stödsamtal för misshandlade kvinnor
Kris- och stödsamtal för våldtagna kvinnor
Jourtjänst under dagtid kl 09.00-15.00 och viss beredskap under kvällar
och helger, undantaget storhelger, i samarbete socialtjänsten och polis
Jourboendet ska erbjuda kvinnor, i en akut situation, ett skyddat boende
i regel högst två månader för sig och sina barn. Vistelsen i jourboendet
är en mycket tillfällig vistelse i avvaktan på ett mer permanent boende.
Kvinnojouren ska ej ta över andra myndigheters ansvar utan i stället ge
dem personligt stöd att våga söka nödvändiga kontakter. Att kunna ge
ett personligt stöd till varje kvinna i en mycket svår situation är jourboendets övergripande målsättning.

Kvinnojouren Täby/Danderyd bedriver en viktig verksamhet som bygger på
frivillighet. Då socialnämnden lämnar ekonomiskt stöd i form av bidrag till
kvinnojouren har ett förslag till avtal upprättas för tiden 2011-01-01 –
2012-12-31. Enligt avtalet finns möjlighet till ett års förlängning. I avtalet
regleras bland annat hur samverkan mellan parterna ska ske, mål och förväntat resultat, målgrupp och verksamhetens innehåll och inriktning.
Kvinnojouren har ett samarbete med ATV i Täby.
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I socialnämndens budget finns medel avsatt för att finansiera den ersättning
som ska utgå enligt det föreslagna avtalet.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att teckna avtal med Kvinnojouren Täby/ Danderyd
under perioden 2011-01-01 – 2012 -12-31 och att enligt avtalet en årlig ersättning under avtalstiden utgår med 200 tkr.
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