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Till Kommunfullmäktige

i Sundsvalls kommun

Motion om att teckna ett IOP-avtal mellan Sundsvalls kommun och
tjejjouren Skogsrå i Sundsvall.
Vi föreslår kommunfullmäktige
att teckna ett IOP-avtal

besluta:
med tjejjouren

Skogsrå, avseende

ett ekonomiskt

stöd på 150 000 kr

årligen i minst 3 år.
Bakgrund
Tjejer och unga kvinnor i åldern 16-24 år tillhör den grupp där psykisk ohälsa ökar mest. Denna
grupp av tjejer och unga kvinnor är till stor del utsatta for våld, där det sexuella våldet sticker ut
mest.
Tjejjouren

Skogsrå i Sundsvalls

kärnverksamhet

är jourverksamhet

där de stöttar och lyssnar på

stödsökande. De möter tjejer och unga kvinnor i åldern 10-25 år, där de vanligaste ämnena är
psykisk ohälsa, relationer och våld (ofta med inslag av sexuellt våld). Förutom jourverksamheten
gör de skolbesök, medverkar på fritidsgårdar, nattvandrar, håller i tjejgrupper och stöttar vid
polisbesök etc. Under 2016 hade tjejjouren ca 650 kontakter med stödsökande tjejer och unga
kvinnor och har långa köer av stödsökande p.g.a. bristande resurser.
Förutom ett nytillkommet

bidrag från Socialstyrelsen

som är öronmärkt

tilllönekostnader,

är de

beroende av ideellt arbete samt mindre gåvor och bidrag. Komplicerade regelverk runt offentliga
bidrag gör det svårt for tjejjouren att få de ekonomiska medel som behövs for att bedriva
verksamheten på ett effektivt och tillfredställande
sätt.
Förslag
Tjejjouren

Skogsrå utfor ett mycket viktigt arbete i att stötta tjejer och unga kvinnor.

I socialtjänstlagen
5 kap 11 § stipuleras
har blivit utsatta for våld.

att en socialnämnd

särskild ska beakta kvinnor som är eller

Väsby kommun bland andra, har tecknat ett så kallat IOP-avtal (ideburet offentligt partnerskap)
med tjejjouren i Väsby kommun for att skapa möjlighet for mer långsiktig verksamhet for detta
viktiga arbete. Vi inom Liberalerna anser att det är av stor betydelse for Sundsvalls kommun med
en stabil tjejjour. Därfor föreslår vi ett riktat årligt ekonomiskt stöd for att skapa nödvändiga
forutsättningar for verksamheten.
Liberalerna i Sundsvalls kommun

Stefan Falk, gruppledare

Catrin Eliasson, ordförande

