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Om framtiden för Haninge kvinnojour 
 
Haninge kvinnojour är en ideell, partipolitiskt- och religiöst obunden förening som stödjer och 
arbetar med kvinnor som blivit utsatta för mäns fysiska och psykiska våld, hot och trakasserier. 
 
De följer med utsatta till läkare, polis, advokat och sociala myndigheter, de informerar dem om 
deras rättigheter, de stöttar dem i rättegångar, de anordnar föreläsningar, debatter och 
kampanjer om mäns våld mot kvinnor och barn. Och de erbjuder skyddat boende. 
 
I verksamhetsberättelsen för 2018 kan man läsa att Haninge kvinnojour hade den lägsta 
beläggningen någonsin och de var oroliga över att behöva lägga ner det skyddade boendet. 
Socialnämnden och förvaltningen kontaktades där man påtalade konsekvenserna för 
kommunen av en nedläggning. Efter hårt arbete så ökade beläggningen och kvinnojouren har 
kunnat fortsätta driften av boendet hela 2018. 
 
Tjejjouren (som är en verksamheten inom Haninge kvinnojour) fortsätter att växa och utvecklas. 
Tjejjourens syfte är att arbeta mot psykisk ohälsa och mot våld mot tjejer. Man gör det genom 
stödverksamhet och utåtriktat arbete. De vill öka tjejers utrymme i det offentliga och privata 
rummet och arbeta för att tjejer och killar möts på lika villkor. Behovet av det stöd som tjejjouren 
ger blir bara större och större i takt med att tjejjouren blir mer känd. Haninge kvinnojour ser 
behov av att anställa ytterligare en person som samordnare för tjejjouren. 
 
Arbetet som Haninge kvinnojour utför är ovärderligt! Haninge kommun måste göra vad som är 
möjligt för att stödja deras goda arbete. Något som skulle underlätta för kvinnojouren är ett 
Idéburna-Offentliga Partnerskap med Haninge kommun vilket de också har efterfrågat. Det är 
en samverkansform som skapar mer trygghet och långsiktighet eftersom det inkluderar 
finansiering och är baserad på partnerskap, ömsesidighet och kvalitet. 
 
Ytterligare något som kan försvåra för Haninge kvinnojour är möjligheten att få beläggning på 
det skyddade boendet eftersom Haninge, Nacka, Värmdö, Tyresö, Botkyrka, Huddinge och 
Nynäshamn gick i februari ut med en gemensam upphandling av skyddat boende. Unizon och 
ROKS har kritiserat upphandlingen eftersom de menar att det kommer försvåra arbetet för 



kvinnojourer och istället göra skyddat boende till en marknad där mäns våld görs till en 
vinstaffär. ROKS har kritiserat upphandlingen eftersom de sätter yttre faktorer framför 
kvinnornas och barnens behov. Upphandlingen ställer krav som riskerar att stänga ute 
kvinnojourerna. 
 
Unizon och ROKS menar dock att det är möjligt att inte upphandla boenden. Tröskelvärdet för 
upphandlingar höjdes nyligen till ca 7 miljoner kronor vilket möjliggör direktupphandling under 
den kostnaden. Värdet på upphandling av kvinnojourernas tjänster är oftast under det. Man 
behöver alltså inte upphandla. 
 
Kvinnojourerna i Sverige har varit och fortsätter vara en viktigt kraft för att stödja våldsutsatta 
kvinnor och barn, att opinionsbilda i frågan om mäns våld mot kvinnor och driva på för bättre 
lagstiftning och stöd till utsatta. De har varit det stödet som har behövts när samhället har svikit. 
De har behövts tidigare för att driva på för ett mer jämställt och våldsfritt samhälle och kommer 
fortsätta behövas framöver. 
 
Jag vill därför ställa följande frågor till socialnämndens ordförande: 
 

1. Har kommunen fört en dialog med Haninge kvinnojour om hur den nya gemensamma 
upphandlingen om skyddat boende kommer att påverka deras arbete och möjlighet till 
att erbjuda skyddat boende? 

2. Vad gör du för bedömning av Haninge kvinnojours möjlighet att fortsätta bedriva skyddat 
boende nu när det finns en gemensam upphandling av skyddat boende? 

3. Hur ställer du dig till Haninge kvinnojours önskan om ett IOP-avtal mellan Haninge 
kvinnojour och Haninge kommun? 

4. På vilket sätt vill du stödja det arbete som tjejjouren bedriver? 
5. Kommer du att verka för att Haninge kvinnojour inte ska behöva lägga ner sitt skyddade 

boende? 
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