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§ 143 
 

Ansökan om ekonomiskt stöd, kvinnojouren Lillasyster 
Diarienr 22KS513 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen beviljar ett 
ekonomiskt stöd om 300tkr till kvinnojouren Lillasyster. 
 
Stödet anvisas från medel som står till Kommunstyrelsens förfogande. 
  
Reservation 
Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kvinnojouren Lillasyster ansöker om ekonomiskt stöd på 600 tkr från kommunstyrelsen, Piteå 
kommun. Stödet syftar till att täcka ett års månadshyra för det skyddade boende som 
föreningen driver, 150 tkr samt lön för ett år för en anställd, beräknat till 450 tkr, som skulle 
arbeta med att bygga upp kvinnojourens verksamhet och bemanna boende och jourtelefon på 
dagtid. 
 
Kvinnojouren Lillasyster i Piteå är en ideell feministisk förening var mål är att stötta kvinnor 
utsatta för våld, bedriva påverkansarbete och erbjuda utbildningar inom ämnet mäns våld mot 
kvinnor. Föreningen är inne i en uppstartsfas och har sedan starten av föreningen i oktober 
2021 byggt upp en organisationsstruktur, startat upp ett skyddat boende och utbildat hittills 26 
jourkvinnor som möjliggör för en jourtelefon som är öppen varje kväll. Medlemsantalet har 
snabbt stigit och det finns ett stort engagemang bland medlemmarna. Vid föreningens uppstart 
har olika event genomförts för att få in pengar till föreningen och föreningen har fått in bidrag 
som engångssummor främst från näringslivet i Piteå. 
 
I den fortsatta utvecklingen av föreningen är målet att skapa en långsiktig plan för 
finansiering, upprätta en god samverkan med kommunens socialtjänst och starta upp en 
utbildningsverksamhet både internt för föreningens medlemmar och jourkvinnor samt externt 
för exempelvis andra föreningar, skolungdomar och näringsliv. 
 
Piteå kommuns egen verksamhet Våld i nära relationer består av tre heltidstjänster, en 
socialsekreterare som arbetar 50% med utredning, beslutsfattande och uppföljningar av 
insatser samt 50% med samordning. 
 
Två personer arbetar med stöd i form av samtalsstöd för att bearbeta våldet men också göra 
riskbedömningar och skyddsplaneringar. Personerna samverkar även mycket med andra 
aktörer på grund av att våldet påverkar så många delar av en persons liv exempelvis hälso- 
och sjukvården men även inom socialtjänsten som barn och ungdomshandläggarna, 
familjerätten när det finns barn och Alkohol-och narkotikagruppen. Dessa två personer delar 
på en heltidstjänst vis Piteå kommuns egna skyddade boende. Boendet består av två 
lägenheter, Kollektivet som i dagsläget kan ta emot två kvinnor med medföljande barn och 
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Satelliten som kan användas till personer som inte kan vara på Kollektivet som exempelvis 
våldsutsatta män, personer som har med sig djur eller en kvinna med tonårsson osv. 
 
Våld i nära relationer arbetar med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Gruppen får 
kontinuerlig handledning och utbildning samt sitter med i grupper med spjutspetskompetens 
gällande prostitution och människohandel och hedersrelaterat våld och förtryck. kan också 
erbjuda gruppverksamhet, en som riktar sig till våldsutsatta och en grupp som riktar sig till 
anhöriga. 
 
Piteå kommun har en väl fungerande verksamhet i sin regi, platserna på det skyddade boendet 
räcker till och det finns i skrivandets stund ingen kö till samtal. 
 
Den samverkan som i dagsläget pågår mellan Våld i nära relationer och kvinnojouren 
Lillasyster är gemensamma samverkansträffar som är planerade till ungefär tre gånger per år 
samt en överenskommelse om att skriva en gemensam rutin, det arbetet pågår. Samverkan kan 
komma att utökas med tiden. Socialtjänsten ser fram emot ett gott samarbete. 
 
Lillasyster har fått erbjudande om att under ”en vecka fri från våld” delta med någon aktivitet 
som bidrag till programmet och har accepterat detta. 
 
Kvinnojouren Lillasyster kan komma att bli ett komplement till Socialtjänstens verksamhet 
genom att ta emot placeringar i akuta situationer utanför kontorstid i de fall den sociala 
beredskapen tar beslut om detta. 
 
Det bidrag som Socialtjänsten beviljar som startbidrag till föreningar uppgår till 300 tkr. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
Johnny Åström (SJV): Bevilja ett ekonomiskt stöd om 600tkr till kvinnojouren Lillasyster. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsens arbets- 
och personalutskott beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
 
Paragrafen är justerad 
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