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Motion - Ge förutsättningar till Kvinnojouren att bedriva
långsiktig verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Maja Carlgren (C), Dick Söderkvist
(SD), Göran Virén Sjögren (M), Margareta Tjärnlund (M), Hibo Abdulllahi
(MP), Björn Nordling (S) och Eva Olstedt-Lundgren (L).
Yrkanden
Ingrid Nilsson (V) yrkar bifall till liggande förslag. I yrkandet instämmer
Maja Carlgren (C), Dick Söderkvist (SD), Göran Virén Sjögren (M),
Margareta Tjärnlund (M), Hibo Abdulllahi (MP), Björn Nordling (S) och
Eva Olstedt-Lundgren (L).
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Bakgrund
I motionen ”Ge förutsättningar till Kvinnojouren att bedriva långsiktig
verksamhet”, föreslås att kommunen ska utreda ett idéburet offentligt
partnerskap mellan Härnösands kommun och Kvinnojouren
Kvinnogemenskap. Bakgrunden till detta är att Kvinnojouren för närvarande
måste ansöka om verksamhetsbidrag årligen från kommunen. Det ger enligt
motionsställaren en kortsiktig och osäker situation. Motionsställaren menar
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att Kvinnojourens verksamhet skulle ges förbättrade möjligheter att
säkerställa en långsiktig verksamhet genom ett partnerskap med kommunen.
Motionären vill också att kommunen ska undersöka om ett idéburet
offentligt partnerskap även lämpar sig inom fler idéburna organisationer.
Motionären lyfter en fråga som är vida större än en enskild organisations
förutsättningar. I Härnösands kommun finns många föreningar och ideella
sammanslutningar som på olika sätt uppfyller viktiga funktioner i samhället.
Det är av vikt att kommunen har tydliga avtal med dessa aktörer för att skapa
goda förutsättningar för ett uthålligt civilsamhälle.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför under 2016 arbetat fram ett förslag
till policy för samverkan med den idéburna sektorn/civila samhället. I det
beslutsunderlaget ingår även ett förslag att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram kommunövergripande riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap.
Utifrån policyn och det arbete som ska startas när policyn blivit antagen,
kommer det att vara möjligt att ingå olika former av samarbetsavtal med den
civila sektorn. Idéburet offentligt partnerskap kan vara en av flera lämpliga
samarbetsformer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 248
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-01
Motion, Jonny Lundin (C), 2015-01-20
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