
E 
0 
0 

N 
0 

Bilaga 2016/50/1 

,~~h~ 
KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

ALA KOMMUN -
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2016 -03~ 1 5 

1 (3) 
2016-03-15 

DIARIENR: 2014/1126 

Svar på medborgarförslag om förtur till lägenhet i det kommunala 
bostads bolaget för våldsutsatta kvinnor. 
Kvinnojouren i Sala genom Kerstin Bovin inkom den 5 november 2014 med 
rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att våldsutsatta kvinnor får 
förtur till lägenhet i det kommunala bostads bolaget. 

Förslagsställaren skriver att när våldsutsatta kvinnor och barn söker stöd hos 
kvinnojouren, har det visat sig att bostadsfrågan är ett stort problem. Det är svårt att 
bryta upp från en destruktiv relation om man inte har någonstans att bo. Det 
innebär att man blir kvar i en oacceptabel och i många fall farlig livssituation. 

För de som får hjälp med akut boende på jouren innebär det att de blir kvar längre 
än nödvändigt i kvinnojourens jourlägenheter, istället för att få möjlighet att skapa 
sig ett eget hem. Det i sin tur innebär att barnen blir isolerade, eftersom lägenhetens 
adress inte ska avslöjas. Vidare innebär det att kvinnor och barn med akuta behov 
av jourboende måste avvisas då lägenheten är upptagen. 

Medborgarförslaget har remitterats till Sala bostäder AB och Vård och 
omsorgsnämnden. 

Salabostäder AB skriver att man har ett kösystem där alla köar på lika villkor, vilket 
innebär att bolaget erbjuder samtliga sökande samma möjligheter att få tillgång till 
lägenheter via ordinarie kösystem. Vem som får lägenhet avgörs av kötiden. 

Kvinnojouren köar i kösystemet och anmäler intresse på de lägenheter som anses 
passa den/ de våldsutsatta kvinnor som har behov av bostad. Det är samma rutin 
som gäller när kommunens övriga verksamheter söker lägenhet. Blir kvinnojouren 
tilldelad bostaden skrivs hyresavtal och kötiden startar om. Kvinnojouren har där
med samma tillgång till lediga lägenheter som övriga sökande. 

Salabostäder AB konstaterar att man idag får många förfrågningar när det gäller 
förtur, utöver Kvinnojouren; för sjukdom, handikapp, ändrade familjeförhållanden, 
sociala problem och ekonomiska problem. Bolaget har svårt att bedöma vem som 
har mest beaktansvärda skäl och därmed ska få förtur i bolagets kö. De anser därför 
att en förtur för Kvinnojouren inte är en fråga för bolaget. 

Vård och omsorgsnämnden instämmer i sak i kvinnojourens argumentation kring 
frågan. 
Att våldsutsatta kvinnor blir kvar i kvinnojourens akutlägenheter längre än 
nödvändigt, på grund av brist på tillgängliga lägenheter, är inte bra och det är viktigt 
att underlätta en process, där boendet i kvinnojourens akutlägenhet blir så kort som 
möjligt. 
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Kommunstyrelsen 

Dock äger och förvaltar det kommunala bostadbolaget (Salabostäder AB) sina lägen
heter och det innebär då att det är deras regler som gäller, för att få lägenhet i deras 
regi. 

Min uppfattning är att detta är en fråga som måste tas på största allvar. Det handlar 
om kvinnors och barns säkerhet och trygghet. Jag förstår dock argumentationen från 
Salabostäder ABs sida, att det inte är deras sak att prioritera mellan olika 
bostadssökande med olika angelägna behov. 

Just nu pågår ett gemensamt arbete mellan Salabostäder AB, Socialkontoret och 
fastighetsenheten på Tekniska kontoret för att ta fram förslag på regelverk och 
rutiner för hur de behov som Sala kommun har av bostäder för bl a sociala kontrakt 
ska hanteras. 1 denna diskussion anser jag att även frågan om Kvinnojourens behov 
bör beaktas. 

För att hantera denna fråga och även i övrigt relationerna mellan Sala kommun och 
Kvinnojouren i Sala anser jag även att ett avtal om ldeburet Offentligt Partnerskap 
bör arbetas fram. 

Just nu ökar intresset markant för samverkansformen ide buret offentligt 
partnerskap inom flera olika verksamhetsområden; ungdomsverksamhet, 
äldreomsorg, kvinnojourer, språkträning, fortbildning, traumabehandling för 
tortyroffer, brottsofferjourer, kontaktskapande för nyanlända, stöd till EU-migranter 
med mera. Ide burna organisationer och kommuner/ landsting/regioner prövar nu 
detta på fler och fler platser. Partnerskapet används istället för den mer traditionella 
formen med upphandling. Många ser Ideburet offentligt partnerskap, IOP som en del 
i en större samhällsomvandling där de ide burna organisationernas resurser tas 
tillvara på ett bättre sätt. 

I de utredningar som gjorts om Ide buret offentligt partnerskap, IOP pekar man på 
att IOP bör tillämpas när verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i 
samhället. En viktig del är också att varken den offentliga organisationen eller den 
ideburna organisationen vill göra den ide burna organisationen till under leverantör, 
utan i stället vara en fortsatt fri och självständig aktör. 

IOP ska inte förväxlas med begreppet Public Private Partnerships som är reglerat 
och beprövat som en marknadsbaserad lösning. I O P ska heller inte förväxlas med de 
mer generella och multilaterala överenskommelserna som har skapats under de 
senare åren för att forma relationen mellan det offentliga och ideburna sektorn, 
Lokal överenskommelse (LÖK). Ideburet Offentligt Partnerskap, IOP ingås oftast 
mellan en offentlig enhet och en eller möjligen några ide burna organisationer och 
fokuserar på en specifik verksamhet. 
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Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Jenny Nolhage 

att i samarbete med socialkontoret initiera en överläggning med Kvinnojouren i Sala 
i syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete i form av ett Ide buret 
Offentligt Partnerskap, IOP samt 

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Svar på medborgarförslag om förtur till lägenheter Dnr 2014/1126 

Salabostäder AB har ett kösystem där alla köar på lika villkor, vilket innebär att bolaget 
erbjuder samtliga sökande samma möjligheter att få tillgång till lägenheter via ordinarie 
kösystem. Vem som får lägenhet avgörs av kötiden. 

Kvinnojouren har inlämnat ett medborgarförslag gällande förtur. Kvinnojouren köar i vå1i 
kösystem och amnäler intresse på de lägenheter som anses passa den/de våldsutsatta kvinnor 
som har behov av bostad. Det är srumna mtin som gäller när kommunens öviiga verksrunheter 
söker lägenhet. Blir kvinnojouren tilldelad bostaden skrivs hyresavtal och kötiden struiar om. 
Kvinnojouren har därmed srunma tillgång till lediga lägenheter som övriga sökande. 

Bolaget får idag påtryckningar när det gäller fö1iurutöver Kvinnojouren; för sjukdom, 
handikapp, ändrade fan1iljeförhållanden, sociala problem, ekonomiska problem. Bolaget anser 
sig inte kmma bedöma vem som hru· mest beaktansvärda skäl och dänned ska gå före i 
bolagets kö. 

En förtnr för Kviimojouren är inte en fråga för bolaget utan i så fall en fråga för ko1mnunen 
som i det läget får hyra lägenheter som står till förfogande. 

Styrelsen Salabostäder AB 
Genom 

Anna Eklund 
Ekonomi- och uthyrningschef 
Salabostäder AB 

Org.nr Postndrcss 

565352·0500 Box 63 
733 21 SALA 
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Brunnsgatan 31 
Sala 

Telefon direkt Telefon vx Telefä~ 
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Dnr 2014/1126 - 7 
Medborgarförslag om förtur till lägenhet för våldsutsatta kvinnor 
i det kommunala bostadsbolaget 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över medborgar
förslag om förtur till lägenhet för våldsutsatta kvinnor i det kommunala 
bostads bolaget. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/25/1. Förslag till yttrande. 
Bilaga VON 2015/25/2. Medborgarförslag. 

Verksamhetschef Mauro Pliscovaz föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
lltt yttra sig i enlighet med bilaga. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att yttra sig i enlighet med bilaga. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkande 



VÅRD- OCH OMSORG 
Mauro Pliscovaz 

Svar på remiss gällande Medborgarförslag om förtur till lägenhet i 
det kommunala bostads bolaget för våldsutsatta kvinnor 

Kvinnojouren i Sala har inkommit med ett medborgarförslag gällande att de vill att 
det kommunala bostadbolaget ska lämna förtur på lägenheter till kvinnor som är 
våldsutsatta. 

Från vård och omsorgs sida kan vi i sak instämma i kvinnojourens argumentation 
kring frågan. Att våldsutsatta kvinnor blir kvar länge i kvinnojourens akutlägenheter 
längre än nödvändigt på grund av brist på tillgängliga lägenheter, är inte bra på 
något sätt och att underlätta en process där boendet i kvinnojourens akutlägenhet 
blir så kort som möjligt är nödvändigt. 

Dock är det så att det är det kommunala bostad bolaget (Salabostäder) som äger och 
förvaltar sina lägenheter och också de regler som gäller för att få lägenhet i deras 
regi. 

Mauro Pliscovaz 

Verksamhetschef 

Individ familj och arbetsmarknad(IFA) 
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När våldsutsatta kvinnor och barn söker stöd och hjälp på kvinnojouren visar det sig 
att för många är bostadsfrågan ett stort problem. Svårt att bryta upp från en 
destruktiv relation om man inte har någonstans att bo. 
Det innebär att kvinnor och barn blir kvar i en oacceptabel och i många fall en farlig 
livssituation, där våldet trappas upp och leder till psykiska och fysiska skador. 

För de kvinnor och barn som får hjälp med akut boende på jouren innebär det att de 
blir kvar onödigt länge, istället för att de får möjlighet att skapa sig ett eget hem. 

För barnen innebär det isolering då jourlägenhetens adress inte ska avslöjas. Svårt 
med förskola, skola och kamrater. 
Innebär också att kvinnor och barn med akuta behov av jourboende måste avvisas då 
lägenheten är upptagen. 

Med anledning av ovan föreslår vi att våldsutsatta kvinnor får förtur till lägenhet i 
det kommunala bostadsbolaget. 

Kerstin Bouvin 

Kvinnojouren 
Box 39 
733 21 Sala 

Telefon 0224 182 89 
08.00 - 12.00 
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