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Landstingsstyrelsen

Ansökan om bidrag till Operation Kvinnofrids fjärde kampanj hösten 2003

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Operation kvinnofrids styrgrupp ansöker om ekonomiskt stöd för sin fjärde kampanj
hösten 2003.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att bevilja projektbidrag om 1 400 000 kronor till styrgruppsmyndigheterna för Operation Kvinnofrid
att finansiera detta ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Operation Kvinnofrid har inkommit med ansökan om projektbidrag för ett angeläget ändamål. Projektbidrag beviljas därför 1,4 miljoner kronor vilket ungefär motsvarar 75 öre
per invånare i Stockholms län.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn
Bilagor
1 Skrivelse från Operation Kvinnofrid
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Operation kvinnofrids styrgrupp har i skrivelse den 3 mars 2003 (bilaga) ansökt om
ekonomiskt stöd till sin fjärde kampanj under hösten 2003.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 7 maj 2003 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avslå styrgruppsmyndigheterna till Operation Kvinnofrids begäran om projektbidrag med hänvisning till bifogat förslag till yttrande.
Operation Kvinnofrid startades 1996 av dåvarande landshövding, polismästare samt socialborgarråd och har sedan dess organiserat samverkan mellan myndigheter och kommuner i Stockholms län med syfte att förhindra och motverka mäns våld mot kvinnor och
barn i familjen.
Landstinget har bistått de tre tidigare kampanjerna med inriktning
- att synliggöra våldet mot kvinnor med 100 000 kronor från hälso- och sjukvårdsnämnden år 1997
- männens ansvar med 1 779 000 kronor i form av ett engångsbelopp från landstingsstyrelsen 1998 för åren 1999/2000
- barnens situation 500 000 kronor från landstingsstyrelsen år 2000.
Under 2001- 2002 har inga bidrag betalats ut och inte heller avsatts i budget för dess år.
Operation Kvinnofrid planerar att genomföra en fjärde kampanj under hösten 2003 med
syfte att knyta ihop budskapet från tidigare kampanjer och att fokusera på ungdomarna.
Tidigare bidrag från Stockholms läns landsting till kampanjer har finansierats ur hälso- och
sjukvårdens budget 1997, landstingsstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 1998 och
landstingsstyrelsens verksamhetsbidrag år 2000.
I budget finns inga medel avsatta till detta ändamål. Hälso- och sjukvårdens nuvarande
ekonomiska situation medger inte att bidrag beviljas.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 14 maj 2003.

