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Interpellation
till socialnämndens ordförande Niklas Gladh (MP)

Upphandling av skyddat boende och kommunens
samverkan med Botkyrka Kvinnojour
I Dagens Samhälle nr 8/20191 skriver Zandra Kanakaris, Olga Persson
och Jenny Westerstrand, företrädare för de två kvinnojoursorganisationerna Unizon och ROKS, om kommunernas upphandling av
skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor. Bland annat hänvisar de till
den gemensamma upphandling av skyddat boende i olika skyddsklasser
som gjordes av Botkyrka, Nacka, Värmdö, Tyresö, Huddinge, Haninge
och Nynäshamn i februari 2019.
De skriver:
”Att välja att konkurrensutsätta och skapa en ny marknad är ett
ideologiskt beslut som får stora konsekvenser för arbetet mot mäns våld
mot kvinnor. (…)
Kvinnojourerna är den aktör som har längst erfarenhet och störst kunskap
på området, och kvaliteten på jourernas stöd har lovordats i granskningar.
De idéburna jourerna har också en avgörande funktion som röstbärare för
kvinnor och barn. (…)
Privata eller kommunala aktörer har inte den avgörande funktionen. De
privata företagen har inte bidragit till att förändra lagstiftningen. (…)”
Kanakaris/Persson/Westerstrand hänvisar till ideellt-offentligt
partnerskap (IOP) och reserverade kontrakt som alternativ till sedvanlig
upphandling enligt LOU och avslutar:
”Det slutliga mandatet ligger hos den politiska ledningen, och landets
kommuner står nu återigen inför ett vägval: att rasera eller fördjupa
relationen med de ideella kvinnojourerna. Att sluta långsiktiga avtal
mellan kvinnojour och kommun är att ta ansvar, sätta våldsutsatta
kvinnor och barn främst och garantera att dras röster fortsätter att höras.”
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till
socialnämndens ordförande:
1. Vilken roll anser du att kvinnojourerna spelar i arbetet mot mäns
våld mot kvinnor i allmänhet och i relation till socialtjänstens
uppdrag i synnerhet?
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2. Hur har den aktuella upphandlingen utfallit?
3. Hur bedömer du att socialtjänstens kostnader för skyddat boende
kommer att påverkas av upphandlingen?
4. Hur kommer upphandlingen att påverka Botkyrka Kvinnojours
och övriga kvinnojourers verksamhet och deras fortsatta
samverkan med socialtjänsten?
5. Kommer socialtjänsten även i fortsättningen att kunna hänvisa
till/placera kvinnor hos Botkyrka Kvinnojour eller annan
kvinnojour, om det bedöms vara den bästa lösningen för den som
hotas?
6. Hur anser du att Botkyrka kommun och socialnämnden kan
utveckla samarbetet med och stödet till Botkyrka Kvinnojour?
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