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Insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna 

stadigvarande boende – kartläggning i Jämtlands län 

Inledning och sammanfattning 

Socialnämnden ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer (SOSFS 

2014:4) vid behov erbjuda våldsutsatta personer lämpligt, tillfälligt boende, till exempel 

skyddat boende. Likaså bör Socialnämnden, enligt samma författning, kunna erbjuda 

våldsutsatta hjälp med att ordna ett stadigvarande boende.  

 

I SOU 2017:112 framkommer att socialtjänster och skyddade boenden lyfter att tiden i skyddat 

boende kan bli längre än nödvändigt pga. stora svårigheter att hitta permanent boende. 

 

Regeringen ser behov av att öka kunskapen om hur kommuner arbetar för att hjälpa                                                                                                      

våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende och har gett 

Länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga kommuners insatser på området. 

Mer kunskap behövs även om kommuners möjlighet till insatser som möjliggör för 

våldsutsatta personer att bo kvar i den egna bostaden, genom att den som utsatt en närstående 

för våld flyttar. Kartläggningen ska belysa eventuella omständigheter eller förutsättningar för 

personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och genomföras med ett barnrätts-, 

funktionshinders- samt hbtqi-perspektiv 

I Jämtlands län som är glest befolkat, är det som våldsutsatt, ofta svårt att bo kvar i den egna 

kommunen. I de fall den våldsutsatta bor kvar underlättas det av goda relationer till 

förvaltningen av kommunala bostadsbestånd. Denna samverkan är oftast informell och 

socialtjänsten fungerar på olika sätt som garant för avtalsefterlevnad. Samtliga kommuner 

anlitar skyddade boenden, oftast i södra Sverige, som erbjuder stöd till den våldsutsatta i att 

hitta stadigvarande boende. 

Ingen kommun i Jämtlands län arbetar strukturerat med boendeinsatser för att våldsutövaren 

ska lämna den gemensamma bostaden, till fördel för den våldsutsatta. Samtliga kommuner 

motiverar detta med att tryggheten för den våldsutsatta alltid kommer först men flertalet 

kommuner skulle gärna se att möjlighet fanns att tillämpa sådana lösningar. 
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Genomförande 

Kartläggningen genomfördes under november och december 2021, genom digitala intervjuer 

med Jämtlands läns åtta kommuner, med Centrum mot våld och med Kvinnojouren i länet. 

Intervjuerna utfördes av samordnare för uppdraget mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen 

Jämtlands län. Exempel på befattningar hos de som medverkat från kommunerna är 

biståndshandläggare, socialsekreterare, boendesamordnare, chefer individ och familjeomsorg, 

chef social och arbetsmarknadsförvaltning, chef ekonomiskt bistånd och chef öppen enhet 

socialtjänst. Kommunerna har själva gjort bedömningen över vilka som har medverkat, efter 

att ha tagit del av information om bakgrund och syfte med kartläggningen. 

Särskilda förutsättningar och behov i länet 

Jämtlands län är ett av de mest glest befolkade i landet. Länet består till hälften av skogsmark, 

motsvarar till ytan tolv procent av Sveriges yta och befolkningen på 131 000 invånare utgör 

drygt en procent av Sveriges befolkning (Regionfakta) Länet har åtta kommuner, varav 

Östersund är den största med närmare 64 000 invånare, sedan faller befolkningsantalet i 

kommunerna från femton till drygt femtusen invånare. Människor bor i alla delar av länet 

vilket ställer speciella krav på tillgänglighet till samhällets insatser. Långa avstånd till 

samhällets skydds och hjälpinsatser för våldsutsatta är den största utmaningen för såväl 

kommuner, regioner, rättsväsendet som frivilligorganisationer. En god och ändamålsenlig 

samordning och samverkan mellan kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer är en 

förutsättning för att klara dessa utmaningar och det finns en god tradition av ett sådant 

arbetssätt i Jämtlands län.  I Östersund bor fler kvinnor än män, övriga kommuner har fler 

manliga än kvinnliga invånare. Kostnaden för det könsrelaterade våldet mot kvinnor i 

Jämtlands län uppgår årligen till 516 miljoner kronor (Åsberg 2019)   

Kommuners tillgång till skyddat boende 

Ingen kommun i länet har skyddat boende, det är mer förekommande med jourlägenheter som 

används för akuta behov med kort vistelsetid. Det finns flera exempel på att jourlägenheter 

hyrs ut till andra kommuner inom länet. En kommun uttrycker avsaknad av jourlägenhet i den 

egna kommunen. Behovet finns utifrån stora avstånd till jourlägenhet i andra kommuner, udda 

tider på dygnet och att man behöver tid för utredning och bedömning av aktuellt läge.  

Kommuner anlitar i stor utsträckning, skyddade boenden i andra län, främst i södra Sverige. I 
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sammanhanget tas det upp att det är svårt att hitta skyddsplaceringar för män och att det kan 

vara svårt även när det gäller tonårspojkar som behöver skydd tillsammans med sina mammor. 

Kvinnojouren i Jämtlands län har akut tillfälligt boende i form av två externa boenden och två 

kollektiva boenden. Under perioden med Covid-19 har man begränsat tillgång till det 

kollektiva boendet med en familj per boende. Det kan även i vanliga fall finnas en begränsning 

beroende av lediga platser eller i vissa fall när det gäller ytterligare behov, exempelvis 

pågående missbruk eller vissa funktionsnedsättningar. När det gäller missbruk framhåller både 

kvinnojouren i länet och länets kommuner att det finns en brist på platser över hela Sverige. 

Kvinnojouren beskriver att det fins verksamheter i Stockholm och Göteborg med kompetens 

att möta behoven kopplat till missbruk och samtidigt behoven kopplat till våldsutsatthet. Det 

finns dock ett behov av liknande verksamhet i fler delar av landet.  Psykisk ohälsa och 

möjlighet att ha med husdjur lyfts också som problematiskt när det gäller att hitta skyddat 

boende. 

Gemensam upphandling aktualiseras i flera kommuner men problematiseras också utifrån att 

detta skulle bli allmänna handlingar och risker för den enskilde kopplat till det. De flesta 

skyddade boenden som kommunerna använder, erbjuder stöd till den våldsutsatta att hitta 

stadigvarande boende i förlängning av vistelsetiden. När det gäller hedersrelaterat våld och 

förtryck anlitar kommunerna skyddade boenden med specialkompetens på området. Flera 

kommuner uppger att om det finns barn, väljer man boenden där man har kompetens att utreda 

för barnen. 

När det gäller vistelsetid i skyddat boende, finns det en stor variation mellan kommunerna. 

Från en månads vistelsetid och upp till tider på mellan sex och tolv månader. Ett par 

kommuner uppger att vistelsetiden har ökat på grund av svårighet att få stadigvarande boende.  

Kvinnojouren i länet uppskattar att vistelsetiden i deras akutboende ligger på upp till 5 - 6 

månader man verkar aktivt för att den utsatta kvinnan och eventuella barn, ska komma vidare i 

livet. 

Behovet av att arbeta med frågorna på nationell nivå och specifikt, en tillsynsmyndighet för 

skyddade boenden, tas upp. Det krävs mycket arbete inför varje placering och i nuläget bygger 

de val man gör på tidigare erfarenhet av skyddade boenden. Dessutom är trycket från privata 

aktörer som vill marknadsföra sig mycket stort, detta lyfts genomgående som ett problem för 
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kommunerna, då man har svårt att bedöma kvaliteten på dessa verksamheter. Flera kommuner 

tar upp dilemmat med behov av upphandling och riskerna förknippat med att det blir offentliga 

handlingar. 

Kommunernas insatser 

Insatser för att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 

                                                                                                                                                                             

I ett glest befolkat län är det om man är våldsutsatt, svårt att bo kvar inom kommunen. Men 

övervägande när det gäller denna målgrupp, har alla kommuner möjligheter till olika former av 

sociala kontrakt genom goda relationer med det kommunala bostadsbolaget eller förvaltningen 

för det egna fastighetsbeståndet. Ett par kommuner har formella avtal genom allmännyttan, i 

övrigt bygger det på goda relationer mellan förvaltningarna, tre kommuner tillämpar förtur i kö 

när det gäller kvinnofrid. Kommunerna uppger att det upplevs som en trygghet att 

socialtjänsten står bakom och tillämpar exempelvis skriftligt samtycke, träningslägenhet, 

hyresgaranti och andrahandskontrakt som tas över av klienten. Kvinnojouren upplever att det 

har blivit svårare att åstadkomma förtur till stadigvarande boende för våldsutsatta kvinnor, än 

tidigare. Centrum mot våld lyfter att kvinnor som är språksvaga kanske inte alltid behöver ett 

starkt skydd men mycket omsorg och hjälp att söka stadigvarande boende. De beskriver att det 

inte finns någon funktion som ansvarar för stödet till denna målgrupp och att detta är en stor 

brist.  Flera kommuner har erfarenhet av att utsatta med olika former av problematik, flyttar till 

kommunen på grund av lediga lägenheter men när det gäller våldsutsatta är inte förekomsten 

särskilt stor.                                                                                                                                      

I de fall man behöver bostad i annan kommun, ofta utanför länet, förväntas det att 

hemkommunen kan fortsätta att ge ekonomiskt bistånd under en period av en eller flera 

månader. 

Insatser från andra aktörer 

Ingen kommun i länet uppger att civilsamhället, förutom kvinnojouren i länet, har en aktiv roll 

när det gäller stöd till stadigvarande boende. 

Boendeinsatser till den som utsatt närstående för våld 

Majoriteten av kommunerna skulle gärna se att den/de våldsutsatta fick möjlighet att bo kvar i 

det egna boendet genom att flytta på våldsutövaren. En kommun lyfter att man kan övervaka 
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utövaren. En annan kommun beskriver att i det fall barn finns med i bilden har man alltid 

kontakt med den som utövat våldet. Möjligheten till dialog kring det aktuella boendet i dessa 

fall, är något större. Samtliga kommuner lyfter att tryggheten för den våldsutsatta måste 

komma först. Ingen arbetar aktivt med boendeinsatser för våldsutövaren, och kopplat till 

eventuell återfallsbehandling, ser man att detta inte kan villkoras. Bara i enstaka fall har den/de 

våldsutsatta bott kvar, som vid fällande dom, ägande av fastighet, eller att våldsutövaren själv 

tagit initiativet att flytta från lokalsamhället. 

Samverkan 

Utvecklad samverkan mellan socialförvaltning och kommunala bostadsbolag finns 

genomgående i länets kommuner. Ett par kommuner lyfter behov av eller att samverkan har 

initierats mellan socialtjänst och vård och omsorg, en kommun lyfter att detta behöver 

utvecklas på nationell nivå. I små kommuner är det nära mellan myndighetsfunktioner vilket 

tas upp som något som underlättar samverkan. Civilsamhället lokalt har ingen roll i stödet till 

det stadigvarande boendet. 

Kommunerna anlitar skyddade boenden där det erbjuds stöd till stadigvarande boende för den 

våldsutsatta oftast i en ny kommun. Här är det viktigt att socialtjänst i hemkommunen och i 

den nya kommunen har möjlighet till överlämning kring den våldsutsattas stödbehov. Man vill 

gärna ha den kvalitet som HVB hem borgar för, det lyfts samtidigt att det inte känns bra att 

lämna dessa frågor till den privata marknaden.  

Flera kommuner ser positivt på om Jämtlands län skulle ha en så kallad Länskompott, för 

samverkan mellan kommunerna att ge våldsutsatta stadigvarande boende. Det ger större 

möjlighet för våldsutsatta att bo kvar i länet men inte i den egna kommunen. En kommun 

problematiserar tron på att en länskompott säkrar att samverkan fungerar. 

Hinder och utmaningar i arbetet 

Flera kommuner efterfrågar en nationell samordnare eller koordinator med den våldsutsatta i 

centrum. Man efterlyser paketlösningar för alla stödinsatser, tillsammans med stöd att hitta 

stadigvarande boende. Många våldsutsatta har till exempel behov av traumabehandling och 

kan behöva hjälp kopplat till aktuell Region och dess insatser. En nationell samordning skulle 

avlasta krävande arbetsinsatser lokalt och är samtidigt en kvalitetshöjning av denna viktiga 
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funktion. Kvinnojouren problematiserar en sådan funktion utifrån risken att den enskilde 

kvinnans behov inte får vara i fokus, man kan ha behov av ett nära stöd till nya kontaktvägar i 

samhället.  Flera kommuner tar upp möjlighet till arbete och egen försörjning, som en 

utmaning när man ser till den våldsutsattas situation kopplat till ett stadigvarande boende. 

Under samtal med kommunerna kommer det fram att kvinnojourerna arbetar mer effektivt när 

det gäller stöd till stadigvarande boende med fortsatta stödinsatser, hos andra aktörer tenderar 

skyddsplaceringarna att bli längre i tidsomfattning. Kvinnojouren tar upp att även om 

kommuner utanför länet är villiga att ge hyresgarantier för utsatta kvinnor som söker 

stadigvarande boende, tar inte hyresvärdar i länet emot kvinnorna. Kvinnojouren betonar att i 

de fall det finns barn, ser man inte till barns rättigheter i detta sammanhang. 

Det finns ett stort behov av att utveckla samverkan när det gäller missbruk och våldsutsatthet, 

exempelvis att utveckla möjligheter till stödboenden.  

När det gäller beviljade insatser utifrån 2a kap.8§ (2) SoL, lyfter flera kommuner att det är 

önskvärt med en lagskärpning när det gäller att ta emot från andra kommuner. Det behövs en 

tydlig ansvarsfördelning och en tillsynsmyndighet skulle spela en viktig roll. Det finns även 

exempel på att man tycker att det fungerar bra utifrån lagstiftningen. 

Framgångsfaktorer och goda exempel 

Operation Norrsken som är ett pilotprojekt med samråd för vuxna våldsutsatta, har varit väldigt 

positivt och lyfts som en möjlighet att utveckla vidare, kopplat till frågorna i kartläggningen. 

Projektet ägs av Centrum mot våld, Östersunds kommun och alla länets kommuner är 

involverade tillsammans med hälsa och -sjukvård, polis och åklagarmyndighet.  

En kommun ger exempel på att man nått framgång när två kommuner i olika län prioriterar att 

diskutera ett ärende – där den våldsutsatta till slut fick stöd i den nya kommunen. Det krävdes 

engagemang på ledningsnivå och flera möten men man avvärjde risken att den våldsutsatta 

skulle bli bostadslös i den nya kommunen. 

Länsstyrelsens avslutande kommentarer 

I Jämtlands läns kommuner beskriver man ett arbetssätt som fungerar, byggt på nära relationer 

mellan kommunens förvaltningar. När det gäller skyddat boende och i nästa steg stöd till 
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stadigvarande boende köper kommunerna tjänster av aktörer främst i södra delarna av Sverige. 

Vi ser att utvecklade formella strukturer lokalt och regionalt, kan bidra till bättre stabilitet och 

mindre arbetsbörda exempelvis inom socialtjänsten. 

Att tiden i skyddat boende hos privata aktörer, genomgående verkar vara längre än hos landets 

kvinnojourer, väcker frågor om kvalitet på insatser för den våldsutsatta med och utan barn. Det 

är för kommunerna, självklart också relevant kopplat till kostnader för det könsrelaterade 

våldet i länet.   

Små kommuner med få arbetstillfällen inom socialtjänst, beskriver att man ser positivt på att 

utveckla en struktur för samverkan inom länet – så kallad länskompott. Flera ställer sig även 

frågan om möjlighet till en nationell funktion för koordinering av stadigvarande boende med 

fortsatta stödinsatser för våldsutsatta.  

Länsstyrelsen i Jämtlands län bedömer att den samlade kartläggningen kan utgöra en bas i 

arbetet med att främja metoder och samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Vi 

behöver stärka arbetet med att stödja våldsutsatta med eller utan barn till et tryggt 

stadigvarande boende med ihållande, aktuella stödinsatser. 

 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av Landshövding Marita Ljung och Länsråd Susanna Löfgren  

efter föredragning av Samordnare Mäns våld mot kvinnor Tone Morseth.  

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför underskrifter 
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