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Tjänsteställe/handläggare 
 

Socialförvaltningen  Beslutsinstans 

Anna Rundberg Socialnämnden  

                   

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan ideella 
föreningen Kvinnojouren Pax och Nynäshamns kommun                                      

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Ideburet Offentligt Partnerskap mellan den idéburna organisationen 

Kvinnojouren Pax och Socialnämnden under 2017-04-01 – 2022-03-31 med utvärdering efter 3 

år. IOP förlängs med ytterligare en period om fem (5) år om inte en av parterna, säger upp IOP 

senast 6 månader före förfallodag. 

 

Ärendet 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samarbetsform mellan ideella föreningar och 

kommuner. Syftet är att säkerställa att den idéburna sektorn kan bedriva bra verksamheter som 

kommuner är i behov av under ekonomiskt trygga förhållanden. En IOP förutsätter att båda 

parter bidrar till att en verksamhet kan bedrivas, kommunen ger ekonomiska 

grundförutsättningar och den ideella föreningen bedriver nödvändig verksamhet.   

 

Bakgrund 

Kvinnojouren Pax bildades i maj 2015 och sedan dess har de samverkat med Socialnämnden, 

som även har bidragit med ekonomiskt stöd för att Kvinnojouren Pax skulle kunna komma 

igång.  

Kvinnojouren Pax önskade ett mer långsiktigt samarbete och efter beslut i Socialnämnden 

(SN§18, Dnr 2016/0016/0000) inleddes överläggningar som har mynnat ut i detta förslag på en 

IOP. 

Syftet med partnerskapet är att verka för en tydlig ansvarsfördelning samt stabila långsiktiga och 

ömsesidiga relationer mellan Nynäshamns Kommun och Kvinnojouren Pax. 

IOP ska ses som en övergripande överenskommelse för samarbete och partnerskap. Utöver IOP 

kan separata och mer konkreta avtal kan tecknas om till exempel utförande av socialtjänst, 

platser på ett skyddat boende eller våldspreventiva informationsinsatser i skolan. 

 

Utgångspunkter 

Kommunen 
Den föreslagna överenskommelsen vilar på de värden och principer som kommunen fastställt. 

Kommunens värdegrund beskriver hur kommunen ser på de personer som är berörda och 

beroende av insatser från olika verksamheter som arbetar mot våld i nära relation. Värdegrunden 

uttrycker kommunens människosyn och förhållningssätt som värdesätter sammanhållning, 

inkludering, mångfald och respekt. 
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Invånarna är varje kommuns uppdragsgivare. Kommunens samhällsuppdrag är att arbeta för en 

hållbar framtid som ger invånarna möjlighet till ett självständigt liv. Den idéburna sektorn är en 

viktig partner för att utveckla hållbara och långsiktiga lösningar.  

Idéburna kvinnojourer besitter unika kunskaper och har lång erfarenhet av att ge stöd och 

vägledning till våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. Kvinnojouren Pax är en del av 

denna kvinnojoursrörelse genom sitt medlemskap i Sveriges största förbund av kvinnojourer, 

Unizon. 

 

Kvinnojouren Pax 
Kvinnojouren Pax vision är att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld. Detta kräver att 

våldsutsatta kvinnor ges en möjlighet att uttrycka sig för att bryta mönster och förändra sin 

livssituation. Det är här Kvinnojourens arbete blir viktigt. Kvinnojouren kan ge kvinnan ett 

forum för att uttrycka sig, sätta ord på sina tankar och känslor och bearbeta olika händelser. 

Kvinnojouren är därför också en plats att bara vara på, i lugn och ro utan rädsla.  

Ordet Pax är latin och betyder fred, frid, lugn, ro, harmoni, tyst och kan alltså ses som en fredad 

zon. Kvinnojourens arbete syftar till att stödja en förändringsprocess, dels för den enskilde och 

dels för samhället i stort i form av våldsprevention. 

 

Den gemensamma samhällsutmaningen 
Kommunen och Kvinnojouren har gemensamt definierat samt sett en ohållbar 

samhällsutveckling beträffande ett ökat antal hjälpsökande våldsutsatta individer i landet och i 

regionen. Ett partnerskap kan innebära att gemensamt: 

 försöka minska antalet våldsutsatta 

 tillsammans utveckla insatser som målgruppen är i behov av.  

 

Barnrättsperspektivet 
Enligt Barnkonventionen, som blir lag den 1 mars 20181, artikel 19: Barnet har rätt att skyddas 

mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra 

vårdnadshavare. 

Barn och ungdomars sociala, kognitiva, psykiska och fysiska välmående och utveckling påverkas 

av om de får rätt skydd, hjälp och stöd när de är i behov av detta. De kan därför gynnas av ett 

gott samarbete mellan Kvinnojouren Pax och Kommunen. I samarbetet kan grunden läggas för 

ett framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer.  

 

Partnerskapets innebörd 

Kommunen har det yttersta ansvaret för de som bor och vistas i kommunen. Avseende kvinnor 

som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som bevittnat 

våld har kommunen ett långtgående ansvar för att tillgodose dessa personers behov av stöd och 

skydd, vilket framgår av Socialtjänstlagen Kap. 5 § 11. Kommunen har ansvar för att samordna 

insatserna för målgruppen och för att kunna nå goda resultat behöver kommunen och den 

idéburna sektorn upprätta goda och hållbara relationer. 
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Den idéburna sektorn har via kvinnojoursrörelsen samverkat med kommuner under lång tid och 

jourer har en lång och gedigen erfarenhet. Det finns ett intresse från både kommunen och 

kvinnojouren att ge de bästa tillgängliga insatserna till målgruppen. 

Kvinnojouren tillhandahåller olika form av stöd för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. 

Det sker genom stödsamtal, praktiskt stöd samt vara behjälplig i kontakter och processer med 

myndigheter och andra samhällsaktörer. Kvinnojourens dagliga verksamhet säkerställs genom en 

heltidsanställd verksamhetssamordnare. Utöver detta arbetar ideella volontärer för att stödja 

föreningen och våldsutsatta kvinnor. Volontärer som är knutna till jour- och stödverksamheten 

måste genomgå Kvinnojourens krav på grundutbildningar som Unizon erbjuder.  

Kvinnojouren kan tillsammans med kommunen tillhandahålla uppdaterad, tydlig och 

lättillgänglig information för invånare i Nynäshamns kommun. 

 
Ekonomi 

Om kommunen och kvinnojouren ingår ett idéburet offentligt partnerskap innebär det att 

kommunen ger ekonomiskt stöd för att säkerställa att Kvinnojouren Pax kan bedriva en 

basverksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras eventuellt medföljande barn. 

Utöver stödet från kommunen kommer Kvinnojouren Pax söka bidrag från andra huvudmän, 

organisationer eller föreningar för att utveckla sin verksamhet. 

 

 
 
 

_______________________ 

Charlotte Dahlbom  

Socialchef    
 

Skickas till 

Akten 

Kvinnojouren PAX 

IFO 

Bilaga 

Avtalsförslag 
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