
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2)

11. Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 
mellan Vallentuna kommun och Kvinnojouren i Vallentuna”. (SN 
2020.177)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
- anta förslag till ”Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 
Vallentuna kommun och kvinnojouren i Vallentuna”.

– ge socialförvaltningen i uppdrag att verkställa och följa upp överenskommelsen

Ärendebeskrivning
Ett idéburet Offentligt Partnerskap, är ett samarbete mellan en eller flera offentliga aktörer 
och en eller flera idéburna aktörer i välfärden. Det syftar till att uppnå ett gemensamt 
allmännyttigt mål. Såväl den offentliga som den idéburna aktören bidrar med resurser. Det 
behöver inte vara fråga om pengar utan kan exempelvis bestå av att den idéburna parten bidrar 
med ideellt arbete, erfarenhet och särskild kompetens eller att någon av parterna bidrar med 
lokaler eller administrativa resurser.

Partnerskapet mellan kvinnojouren och Vallentuna kommun bygger på ett gemensamt 
samverkansbehov. Det behövs flera olika perspektiv och typer av resurser för att förbättra 
stödet och hjälpen till de kvinnor och barn som befinner sig i en utsatt situation, för att öka 
kunskap om våld i nära relation bland invånarna i kommunen och i förlängningen för att 
minska antalet våldsutsatta individer. I samarbetet läggs grunden för ett framgångsrikt arbete 
mot våld i nära relation.

I detta partnerskap har kommunen och kvinnojouren ett gemensamt engagemang och ett 
gemensamt ansvar för att nå de gemensamt formulerade målen. Varje part ska ansvara för och 
styra sina egna verksamheter men har samtidigt förbundit sig att anpassa dessa för att nå 
målen. Det handlar således om en ömsesidig samverkansrelation.

Överenskommelsen om partnerskap avser perioden 2021-07-01–2023-06-30.
Den förlängs därefter med två år i taget, tillsvidare. Överenskommelsen kan sägas upp med en 
uppsägningstid om 12 månader.

Socialförvaltningen och socialnämndens ordförande har haft en dialog med kvinnojouren 
kring samarbetet och de ställer sig positiva till överenskommelsen.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 

Vallentuna kommun och Kvinnojouren i Vallentuna
 IOP kvinnojouren-förslag SN
 §60 SN AU Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 

Vallentuna kommun och Kvinnojouren i Vallentuna”.
 Resultat och balansrapport
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Tjänsteskrivelse
Överenskommelse om Idéburet Offentligt 
Partnerskap (IOP) mellan Vallentuna kommun 
och Kvinnojouren i Vallentuna

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att 
- anta förslag till ”Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 
Vallentuna kommun och kvinnojouren i Vallentuna”. 

– ge socialförvaltningen i uppdrag att verkställa och följa upp överenskommelsen

Sammanfattning av ärendet
Ett idéburet Offentligt Partnerskap, är ett samarbete mellan en eller flera 
offentliga aktörer och en eller flera idéburna aktörer i välfärden. Det syftar till att 
uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål. Såväl den offentliga som den idéburna 
aktören bidrar med resurser. Det behöver inte vara fråga om pengar utan kan 
exempelvis bestå av att den idéburna parten bidrar med ideellt arbete, erfarenhet 
och särskild kompetens eller att någon av parterna bidrar med lokaler eller 
administrativa resurser.

Partnerskapet mellan kvinnojouren och Vallentuna kommun bygger på ett 
gemensamt samverkansbehov. Det behövs flera olika perspektiv och typer av 
resurser för att förbättra stödet och hjälpen till de kvinnor och barn som befinner 
sig i en utsatt situation, för att öka kunskap om våld i nära relation bland 
invånarna i kommunen och i förlängningen för att minska antalet våldsutsatta 
individer. I samarbetet läggs grunden för ett framgångsrikt arbete mot våld i nära 
relation. 

I detta partnerskap har kommunen och kvinnojouren ett gemensamt engagemang 
och ett gemensamt ansvar för att nå de gemensamt formulerade målen. Varje part 
ska ansvara för och styra sina egna verksamheter men har samtidigt förbundit sig 
att anpassa dessa för att nå målen. Det handlar således om en ömsesidig 
samverkansrelation.

Överenskommelsen om partnerskap avser perioden 2021-07-01–2023-06-30.
Den förlängs därefter med två år i taget, tillsvidare. Överenskommelsen kan sägas 
upp med en uppsägningstid om 12 månader. 

Socialförvaltningen och socialnämndens ordförande har haft en dialog med 
kvinnojouren kring samarbetet och de ställer sig positiva till överenskommelsen.
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Bakgrund
Ett idéburet Offentligt Partnerskap, är ett samarbete mellan en eller flera offentliga 
aktörer och en eller flera idéburna aktörer i välfärden. Det syftar till att uppnå ett 
gemensamt allmännyttigt mål. Såväl den offentliga som den idéburna aktören bidrar 
med resurser. Det behöver inte vara fråga om pengar utan kan exempelvis bestå av att 
den idéburna parten bidrar med ideellt arbete, erfarenhet och särskild kompetenseller 
att någon av parterna bidrar med lokaler eller administrativa resurser.

Kommunen har det yttersta ansvaret för de som bor och vistas i kommunen. 
Avseende målgruppen våldsutsatta samt barn som bevittnat våld har kommunen ett 
långtgående ansvar för att tillgodose dessa personers behov av stöd och skydd. Det 
framgår av socialtjänstlag (2001:453). 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. 

Partnerskapet mellan kvinnojouren och Vallentuna kommun bygger på ett 
gemensamt samverkansbehov. Det behövs flera olika perspektiv och typer av resurser 
för att förbättra stödet och hjälpen till de kvinnor och barn som befinner sig i en utsatt 
situation, för att öka kunskap om våld i nära relation bland invånarna i kommunen 
och i förlängningen för att minska antalet våldsutsatta individer.

Målen med samarbetet är följande:
 Att fler utsatta kvinnor och barn ska få hjälp, stöd och skydd. 
 Att stödet och skyddet till Vallentuna kommuns tjejer förbättras. 
 Vallentuna kommuns invånare ska få ökad kunskap om våld i nära relation.
 Gemensamt ta fram och utveckla nya kvalitativa insatser för målgruppen.

Ekonomiska konsekvenser
För att kvinnojouren ska kunna genomföra sin del i överenskommelsen, ger 
Vallentuna kommun ett stöd till kvinnojouren om 50 000 kronor per verksamhetsår i 
grundersättning. Om kvinnojouren startar upp sin tjejjour utgår ytterligare stöd om 
25 000 kronor per verksamhetsår. 

Kvinnojouren har tidigare haft möjligheten att ansöka om föreningsbidrag. 

För år 1, 2021, utgår full ersättning enligt ovan nämnda kriterier, då kvinnojouren 
inte har ngt föreningsbidrag för aktuellt år.

Möjligheten till föreningsbidrag upphör i och med denna överenskommelse.

Konsekvenser för hållbar utveckling
Överenskommelsen bidrar till att säkerställa att barnkonventionen efterlevs.

Överenskommelsen bidrar också till att stärka kommunen i arbetet med att uppfylla 
flera av de globala målen i agenda 2030.

Mål 1: Avskaffa fattigdom (inkluderar även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, 
utbildning och fysisk säkerhet)
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Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Mål 3: Att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 16: Att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande 
institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Kommunens prioriterade fokusområden i folkhälsostrategin kring barn- och ungas 
uppväxtvillkor och kommunens hälsofrämjande uppgifter enligt socialtjänstlagen, 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen 
är också viktiga att nämna i sammanhanget.

Konsekvenser för barn
Kvinnojouren tillhandahåller skyddat boende och stöd för kvinnor och barn samt 
är behjälplig i kontakter med myndigheter under den tid de vistas i boendet. 

Tillgodoser barnets bästa
Aktuell överenskommelse bedöms gynna det enskilda barnet som kommer i 
kontakt med Socialförvaltningen och kvinnojouren i Vallentuna, men också 
förbättra möjligheterna för den grupp utsatta barn- och ungdomar som inte ännu 
har kommit i kontakt med kommunen eller kvinnojourens verksamhet.

Barns och ungdomarnas sociala, kognitiva, psykiska och fysiska välmående och 
utveckling påverkas betydligt av att de får rätt skydd, hjälp och stöd när de är i behov 
av det. Kvinnojouren besöker familjerna dagligen när de bor i det skyddade 
boendet och finns där som samtalsstöd och kan erbjuda hjälp när inte bara 
kvinnorna utan även barnen behöver prata om det som har hänt. 

Handlingar:

- Tjänsteskrivelse ” Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP) mellan Vallentuna kommun och Kvinnojouren i Vallentuna”.

- Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 
Vallentuna kommun och Kvinnojouren i Vallentuna.

David Gyllenstråle Mia Cameron
Socialchef Strateg

Expedieras till:
- Kvinnojouren i Vallentuna
- Myndighetsavdelningen, Socialförvaltningen
- Staben, Socialförvaltningen.
- Akten
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Bakgrund till överenskommelsen
Ett idéburet Offentligt Partnerskap, är ett samarbete mellan en eller flera offentliga
aktörer och en eller flera idéburna aktörer i välfärden. Det syftar till att uppnå ett
gemensamt allmännyttigt mål. Såväl den offentliga som den idéburna aktören bidrar 
med resurser. Det behöver inte vara fråga om pengar utan kan exempelvis bestå av
att den idéburna parten bidrar med ideellt arbete, erfarenhet och särskild kompetens
eller att någon av parterna bidrar med lokaler eller administrativa resurser.

Partnerskapet mellan kvinnojouren och Vallentuna kommun bygger på ett 
gemensamt samverkansbehov. Det behövs flera olika perspektiv och typer av resurser 
för att förbättra stödet och hjälpen till de kvinnor och barn som befinner sig i en utsatt 
situation, för att öka kunskap om våld i nära relation bland invånarna i kommunen 
och i förlängningen för att minska antalet våldsutsatta individer.

I samarbetet läggs grunden för ett framgångsrikt arbete mot våld i nära relation.  

Barnrättsperspektivet
Barn och unga gynnas av ett gott samarbete mellan kvinnojouren och Vallentuna 
kommun. Barnens och ungdomarnas sociala, kognitiva, psykiska och fysiska 
välmående och utveckling påverkas betydligt av att de får rätt skydd, hjälp och stöd 
när de är i behov av det. 

Samarbetspartners
Denna överenskommelse är upprättad mellan:

Vallentuna kommun (212000-0027), 186 86 Vallentuna, och
Kvinnojouren i Vallentuna (802409-1160), Box 170, 186 23 Vallentuna

Syftet med samarbetet
Partnerskapet bygger på ett behov av att samverka för att stödja och skydda utsatta 
kvinnor och barn. Det är också viktigt att uppmärksamma gruppen tjejer i 
partnerskapet, och att samverka för att förbättra stödet och skyddet för denna grupp.  

Vallentuna kommun och kvinnojouren har ett gemensamt samverkansbehov för att 
stötta målgruppen.  

I detta partnerskap har kommunen och kvinnojouren ett gemensamt engagemang och 
ett gemensamt ansvar för att nå de gemensamt formulerade målen. Varje part ska 
ansvara för och styra sina egna verksamheter men har samtidigt förbundit sig att 
anpassa dessa för att nå målen. Det handlar således om en ömsesidig 
samverkansrelation.
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Mål och uppdrag

Mål
 Att fler utsatta kvinnor och barn ska få hjälp, stöd och skydd. 
 Att stödet och skyddet till Vallentuna kommuns tjejer förbättras. 
 Vallentuna kommuns invånare ska få ökad kunskap om våld i nära relation.
 Gemensamt ta fram och utveckla nya kvalitativa insatser för målgruppen.

Vallentuna kommun och kvinnojouren har ett gemensamt ansvar för att målen 
uppnås och att överenskommelsen efterlevs. 

Exempel på verktyg för att uppnå målen: Initierandet av gemensamma utbildningar 
och föreläsningar, samarbetsmöten mellan tjänstemän på Socialförvaltningen i 
Vallentuna kommun och kvinnojouren, framtagande av gemensamma strategier och 
nya verktyg. Gemensam uppsökande verksamhet och gemensamma informations/ 
kommunikations satsningar.

Partnerskapets innebörd
Kommunen har det yttersta ansvaret för de som bor och vistas i kommunen. 
Avseende målgruppen våldsutsatta samt barn som bevittnat våld har kommunen ett 
långtgående ansvar för att tillgodose dessa personers behov av stöd och skydd. Det 
framgår av socialtjänstlag (2001:453). 

Kommunen har ansvar för att samordna insatserna för målgruppen och för att kunna 
nå goda resultat behöver kommunen och den idèburna sektorn upprätta goda och 
hållbara relationer. 

Kommunens socialtjänst ska göra utredningar om stöd och vårdbehov för varje 
utsatt person samt via denna överenskommelse samverka med kvinnojouren i 
en mängd frågor såsom information och stöd till kommuninvånarna. 

Utifrån kommunens perspektiv är utgångspunkten för denna överenskommelse 
de värden och principer som kommunen vilar på. 

Kvinnojourens ansvar för våldsutsatta och deras barn
Kvinnojouren tillhandahåller skyddat boende och stöd för kvinnor och barn samt 
är behjälplig i kontakter med myndigheter under den tid de vistas i boendet. 
Kvinnojouren bistår socialtjänsten när det gäller stöd och hjälp till våldsutsatta 
och deras barn efter det behov som kvinnorna och barnen har. Det gäller 
exempelvis att stötta upp i kontakten med Försäkringskassan, banken, förskolan, 
läkare mm. Kvinnojouren hjälper också till med polisanmälan, advokatkontakt 
och stöd vid rättegång. Kvinnojouren besöker familjerna dagligen när de bor i det 
skyddade boendet och finns där som samtalsstöd när kvinnorna och barnen 
behöver prata om det som har hänt. 
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Kvinnojouren har en gedigen erfarenhet och har via sina volontärer en unik 
möjlighet att ge stöd i rätt tid till denna målgrupp. 

Det finns ett gemensamt intresse att ge de bästa tillgängliga insatserna till 
målgruppen.

Ekonomi
Vallentuna kommun och kvinnojouren i Vallentuna ingår ett Idéburet offentligt 
Partnerskap (IOP). För att kvinnojouren ska kunna genomföra sin del i 
överenskommelsen, ger Vallentuna kommun ett stöd till kvinnojouren om 50 000 
kronor per verksamhetsår i grundersättning. Om kvinnojouren startar upp sin tjejjour 
utgår ytterligare stöd om 25 000 kronor per verksamhetsår. Ersättningen till 
kvinnojouren betalas ut årligen efter det att årsrapporten är godkänd av 
socialnämnden. (Se rubrik nedan ”Uppföljning” för mer information).

För år 1 utgår full ersättning enligt ovan nämnda kriterier, då kvinnojouren inte har 
ngt föreningsbidrag för aktuellt år.

Möjligheten till föreningsbidrag upphör i och med denna överenskommelse.

Uppföljning 
Uppföljning av överenskommelsen sker två gånger per år mellan kvinnojouren 
och Vallentuna kommun. 

En muntlig uppföljning mellan parterna sker vid tertial 2 i augusti/september. 
Vallentuna kommun bjuder in kvinnojouren årligen till den muntliga 
uppföljningen, samt ansvarar för dokumentationen. 

Under den muntliga avstämningen vid tertial 2, följs måluppfyllelsen upp. En 
dialog sker också vilka gemensamma aktiviteter som kan vara aktuella att 
samarbeta om för nästkommande år. Dessa skrivs sedan in i respektive parts 
verksamhetsplan.

För år 1, 2021, bjuder Vallentuna kommun in kvinnojouren till ett uppstartsmöte i 
augusti/september, då underskriven IOP överenskommelse och gemensamma 
mål gås igenom och gemensamma aktiviteter för hösten 2021 samt för 2022 tas 
fram. 

En skriftlig årsrapport lämnas in av kvinnojouren i slutet av året för hantering av 
Socialnämnden. Den lyfts upp till nämnden i samband med hanteringen av 
nämndens verksamhetsberättelse. 

I årsrapporten redovisar kvinnojouren måluppfyllelse för året:
 Redogörelse av måluppfyllelsen av denna överenskommelse under det 

gånga året.
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 Statistik med tillhörande analys över utvecklingen av de stöd och insatser 
som har sats in för målgruppen och eventuella avvikelser.

 Planerade förbättringsaktiviteter för nästkommande år.

Kvinnojouren och Vallentuna kommun har en dialog om vilken statistik som ska 
tas fram av vardera part. Vallentuna kommun sammanställer den gemensamma 
statistiken. Statistikunderlaget kan sedan användas i dialog mellan parterna i 
analys av måluppfyllelsen samt för att ytterligare bedöma vilka insatser som 
målgruppen är i behov av inom ramen för samverkan.  

Utöver de årliga uppföljningarna av överenskommelsen har kvinnojouren och 
berörda tjänstemän på Vallentuna kommun en löpande dialog kring 
verkställandet av överenskommelsen,

Period för Överenskommelsen
Överenskommelsen om partnerskap avser perioden 2021-07-01–2023-06-30.
Den förlängs därefter med två år i taget, tillsvidare. Överenskommelsen kan sägas 
upp med en uppsägningstid om 12 månader.  

Omförhandling, hävningsrätt, tvist
Om någon av parterna upplever att villkoren i överenskommelsen inte uppfylls av den 
andra parten, att denne brister i sina åtaganden, eller om det råder väsentligt 
förändrade omständigheter, ska dialog föras om huruvida partnerskapet kan fortsatta, 
ska omförhandlas eller avbrytas.  Ändringarna ska vara skriftliga för att vara giltiga. 

Part kan häva denna överenskommelse om motpart brister i sina åtaganden på ett 
allvarligt sätt och rättelse inte sker utan dröjsmål. 

Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna. 
Parterna ska visa god vilja att nå samförstånd. Sekundärt ska tvist lösas av svensk 
domstol.

Överenskommelsen har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna 
erhållit varsitt exemplar.

Vallentuna 2021-xx-xx

För Kvinnojouren i Vallentuna                       För Vallentuna kommun

Anne-Marie Krafft Karlsson                        Torbjörn Einarsson
Kvinnojourens ordförande                                   Socialnämndens Ordförande                 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-08

Referensnummer för signaturer:

§ 60
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 
Vallentuna kommun och Kvinnojouren i Vallentuna”. (SN 2020.177)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att
- anta förslag till ”Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan 
Vallentuna kommun och kvinnojouren i Vallentuna”.

– ge socialförvaltningen i uppdrag att verkställa och följa upp överenskommelsen

Ärendebeskrivning
Ett idéburet Offentligt Partnerskap, är ett samarbete mellan en eller flera offentliga aktörer 
och en eller flera idéburna aktörer i välfärden. Det syftar till att uppnå ett gemensamt 
allmännyttigt mål. Såväl den offentliga som den idéburna aktören bidrar med resurser. Det 
behöver inte vara fråga om pengar utan kan exempelvis bestå av att den idéburna parten bidrar 
med ideellt arbete, erfarenhet och särskild kompetens eller att någon av parterna bidrar med 
lokaler eller administrativa resurser.

Partnerskapet mellan kvinnojouren och Vallentuna kommun bygger på ett gemensamt 
samverkansbehov. Det behövs flera olika perspektiv och typer av resurser för att förbättra 
stödet och hjälpen till de kvinnor och barn som befinner sig i en utsatt situation, för att öka 
kunskap om våld i nära relation bland invånarna i kommunen och i förlängningen för att 
minska antalet våldsutsatta individer. I samarbetet läggs grunden för ett framgångsrikt arbete 
mot våld i nära relation.

I detta partnerskap har kommunen och kvinnojouren ett gemensamt engagemang och ett 
gemensamt ansvar för att nå de gemensamt formulerade målen. Varje part ska ansvara för och 
styra sina egna verksamheter men har samtidigt förbundit sig att anpassa dessa för att nå 
målen. Det handlar således om en ömsesidig samverkansrelation.

Överenskommelsen om partnerskap avser perioden 2021-07-01–2023-06-31.
Den förlängs därefter med två år i taget, tillsvidare. Överenskommelsen kan sägas upp med en 
uppsägningstid om 12 månader.

Socialförvaltningen och socialnämndens ordförande har haft en dialog med kvinnojouren 
kring samarbetet och de ställer sig positiva till överenskommelsen.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall, med bifall från Ing-Marie Elfström (S), till 
förvaltningens förslag.
 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-08

Referensnummer för signaturer:

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

mellan Vallentuna kommun och Kvinnojouren i Vallentuna
 IOP kvinnojouren-förslag SN
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