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1. Bakgrund 
Kvinnojouren Moa och socialförvaltningen, Eskilstuna kommun har under hösten 2018 

gemensamt arbetat fram en överenskommelse om ett skyddat boendet för kvinnor, med eller 

utan barn, i Eskilstuna kommun.  

Ett idéburet offentligt partnerskap bygger på att parterna gemensamt kommer fram till och är 

överens om syfte och mål för de insatser som samarbetet ska främja. Kvinnojouren MOA och 

Socialförvaltningen, Eskilstuna kommun har en ömsesidig syn på partnerskapet och 

verksamhetens innehåll. 

Överenskommelsen har arbetats fram med hjälp av SKL:s mallar för framtagande av ett idéburet 

offentligt partnerskap 

2. Parter 
Postadress: Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen, 631 86 Eskilstuna 

Organisationsnummer: 212000-0357 

Kontaktperson: Lena Söderqvist-Määttä, områdeschef IFO barn och unga  

lena.maatta@eskilstuna.se 016-710 23 78 

 

Postadress: Kvinnojouren Moa, Box 11, 631 02 Eskilstuna 

Organisationsnummer: 818000-8008 

Kontaktperson: Gunilla Lange, ordförande 

info@kvinnojourenmoa.se 016-51 21 09 

 

3. Period för partnerskapet  
Partnerskapet avser perioden 2019-02-07 – 2021-12-31. Överenskommelsen upphör utan krav på 

föregående uppsägning. Överenskommelsen kan förlängas upp till 2 år. Ställningstagande till 

förlängning skall tas 9 månader innan överenskommelsen upphör. 

 

4. Partnerskapets omfattning 
Genom överenskommelsen överlåter kvinnojouren 6 av boendets totalt 10 platser till Eskilstuna 

kommun, socialförvaltningens målgrupper. Eskilstuna kommun kan, i mån av plats, även placera 

på övriga platser till samma kostnad som andra kommuner. 
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4. Partnerskapets samfinansiering 
Ett idéburet offentligt partnerskap förutsätter en samfinansiering parterna emellan. Parterna ska 

ta ett gemensamt resursansvar för att samarbetet ska kunna äga rum. 

 

4.1 Samfinansiering – Kvinnojouren Moa 

Insats Summa kr/år 

Volontärtimmar 3908 h/år á 176 kr/h 687 808 

Kvinnojouren Moas totala insats 687 808 kr/år 

 

Antalet genomförda volontärtimmar redovisas vid uppföljning. 

 

4.2 Samfinansiering – Eskilstuna kommun 

Insats Summa kr/år 

Personal 1 345 700 

Drift 103 200 

Placeringar utanför kontorstid 40 000 

Socialförvaltningens totala insats 1 488 900 kr/år 

 

Utöver de medel som ingår i denna överenskommelse erhåller Kvinnojouren Moa bidrag till 

lokalhyra om 1 432 656 kr samt föreningsbidrag om ca 285 000 kr under 2019. Dessa 

administreras av kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

4.2.1 Ersättningens utbetalning och justering 

Utbetalning av Eskilstuna kommun sker årligen i januari månad till Kvinnojouren Moa (Bg: 5105-

9962). 

Uppräkning av Eskilstuna kommuns del av finansieringen sker årligen från 2020 och framåt 

enligt Eskilstuna kommuns uppräkningsmodell. 

Ersättningen kan omfördelas mellan de olika posterna inom ramen för 10 % av postens 

ursprungliga värde. Om omfördelningen överstiger denna summa skall omfördelningen förankras 

hos avtalspart. 

Parterna är ålagda att redovisa kostnaderna vid uppföljning. 

5. Värdegrund för partnerskapet 
Partnerskapet ska bygga på respekt för partnernas olika förutsättningar, öppenhet och dialog som 

karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för kritik samt 

transparens och långsiktighet i samarbetet. 



6. Målgrupp och uppdrag 
 

Överenskommelsens målgrupp 

Överenskommelsens målgrupp är kvinnor, med eller utan barn, inom Eskilstuna kommun som är 

i behov av skydd till följd av våld i nära relation, inkl. hedersrelaterat våld och förtryck. 

Målgruppen inkluderar inte kvinnor i aktivt missbruk eller med allvarlig psykiskt problematik. 

Skyddat boende 

Verksamheten ska erbjuda platser på skyddat boende. Det skyddade boendet är en tillfällig 

boendelösning med heldygnsvistelse på, för den våldsamma partnern, hemlig adress. 

Kvinnojouren är sedan augusti 2018 förlagd till nya lokaler centralt i Eskilstuna. 

Samtalsstöd 

I överenskommelsen ingår att Kvinnojouren MOA tar ansvar för att erbjuda samtalsstöd till 

kvinnorna som bor på det skyddade boendet. 

Volontärverksamhet 

Kvinnojouren har 20 eller fler volontärer som är knutna till verksamheten. Volontärerna bidrar 

ideellt med sin tid och gör insatser för kvinnor och barn. 

Praktisk hjälp 

Genom överenskommelsen kommer kvinnorna även att erbjudas praktiskt stöd och hjälp. 

Merparten av arbetet kring det praktiska stöder handlar om att förbereda kvinnan för ett 

självständigt liv fritt från våld. Det handlar om att få stöd i att komma vidare i 

myndighetskontakter, fysiskt stöd vid möten och stöd i att reparera skadade nätverk och 

relationer. 

7. Samverkan 
Kvinnojouren Moa och socialförvaltningen, Eskilstuna kommun ser att det finns ett gemensamt 

behov att ge ett ökat stöd till målgruppen våldsutsatta kvinnor. Båda parter har ett gemensamt 

grundläggande mål vilket är att ge målgruppen adekvat och kvalitativ stöd och hjälp. 

Genom ett ömsesidigt partnerskap säkerställs att så många kvinnor i behov som möjligt får stöd 

och hjälp. Kvinnor i behov av skydd får genom denna typ av skyddat boendet en ”egen ingång” 

till stödet, och en ökad flexibilitet och tillgänglighet i mottagandet. Båda parter ser positivt på den 

långsiktighet och den stabilitet som överenskommelsen ger. 

8. Partnerskapets organisering och strategi 
Kärnteamet (med representanter från båda parter) utgör en första kontaktyta för parterna som 

sedan för information vidare i respektive organisation. Partnerskapet genomsyras av transparens 

och tydlighet. 

Kvinnojouren MOA ansvarar för den dagliga driften av det skyddade boendet – erbjuder plats på 

boendet, samtalsstöd och praktisk hjälp.  



Socialförvaltningen, Eskilstuna kommun, kommer till det skyddade boendet skyndsamt efter 

placering, planerar för fortsatt eller ytterligare stöd samt uppföljning. 

9. Utvärdering och uppföljning 
Parterna är överens om att 3-4 gånger årligen informera varandra om överenskommelsens 

utveckling och innehåll. Ansvar för att kallelse till sådan uppföljning faller på socialförvaltningen, 

Eskilstuna kommun. En verksamhetsplan upprättas gemensamt av parterna och utgör grund för 

uppföljningen. Verksamhetsplanen ska innehålla aktiviteter och målsättning för året. 

10. Marknadsföring och kommunikation 
Parterna ska i de olika situationer som är lämpliga, beskriva verksamheten och de insatser som 

utförs, sker genom ett idéburet offentligt partnerskap och gemensamt av båda parter. 

11. Omförhandling och uppsägning 
Parterna är överens om att ha en långsiktig intention i partnerskapet men kan när som helst under 

perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. Förändringar i 

överenskommelsen ska vara skriftliga och underskrivna av båda parter. Om tvister uppstår ska 

dessa i första hand lösas genom dialog parterna emellan. Vid uppsägning gäller 9 månaders 

uppsägningstid. Vid uppenbara brister med utgångspunkt i den gemensamma verksamhetsplanen 

kan part häva överenskommelsen, om rättelse ej sker inom 30 dagar. 

Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

   
För Eskilstuna kommun: 
 

 För Kvinnojouren Moa: 

   
   
Ort och datum 

 
 Ort och datum 

   

Göran Gredfors  Gunilla Lange 
Nämndordförande 
Socialnämnden, Eskilstuna kommun 

 Ordförande 
Kvinnojouren Moa 
 

 


