Först skydd – sedan
bostad?
En enkätundersökning om
kvinnojourers erfarenheter
av den gällande lagstiftning
som ska möjliggöra för
våldsutsatta kvinnor
att kunna byta bostadsort
på grund av hot och våld.
Enkätundersökningen är genomförd
av Kvinnojouren Online
och är en uppföljning av
ALVA kvinnojours enkät från 2017.

Maj 2022

Inledning
Kvinnojouren Online har med stöd av
medel från Ingeborg och Knut J:son
Marks stiftelse genomfört en
uppföljande enkätundersökning på
temat ”Först skydd – sedan bostad?”
med samma frågor som ALVA
kvinnojour tog fram 2017.
Syftet med undersökningen är att
belysa den lagstiftning som infördes
2011 och som avsåg att ge den som
utsatts för våld och som behöver byta
bostadsort för att kunna leva i
trygghet möjlighet att göra detta
genom att själv, eller genom begäran
om överflyttning från socialtjänsten,
söka bistånd i den valda
inflyttningskommunen.
Resultatet från ALVA kvinnojours
enkätundersökning 2017 visade att
85% av de 83 kvinnojourer som
svarade på enkäten under de senaste
två åren haft kvinnor som bott längre
än nödvändigt hos dem på grund av
svårighet att hitta ny bostad på annan
ort än hemkommunen.
Svårigheten för kvinnor att få en
bostad på annan ort efter att ha
lämnat en relation där det
förekommer kränkningar, hot och våld
har uppmärksammats mer och mer på
senare år. Inte minst har
riksförbundet Unizon lyft frågan vid
otaliga tillfällen och nu senast i
kampanjen ”Oslagbart läge”, där
fokus ligger på att bostadsbristen
bidrar till att det är svårt för
våldsutsatta kvinnor att få en ny
bostad:

”Statistiken talar tydligt. Det är för
svårt för våldsutsatta kvinnor att
hitta någonstans att bo, såväl
tillfälligt som permanent. För få
kommuner ger stöd eller förtur till en
egen bostad. Det nationella anslaget
saknas helt och att bo kvar i samma
kommun som förövaren är att riskera
livet. Bara 46 av 290 kommuner ger
förtur till kvinnor som blivit utsatta
för våld i nära relation*. Ofta är de
enda alternativen efter tiden på
skyddat boende dyra, tillfälliga och
osäkra boendelösningar. Eller att
återvända till förövaren.
*Boverkets årliga
bostadsmarknadsenkät, 2021”
Läs mer om kampanjen och ta del av
fakta på
unizonjourer.se/oslagbartlage/
Vi vill med resultaten från vår
enkätundersökning lyfta fram gällande
lagstiftning, som ger våldsutsatta
kvinnor lagstadgad rätt att få hjälp
att byta bostadsort om de på grund av
hotbilden inte kan bo kvar i sin
hemkommun.
Vi hoppas att vi på detta sätt kan
sätta fokus på en av de många
pusselbitar som behövs för att skyddet
för våldsutsatta kvinnor och deras
barn ska fungera i praktiken.
Göteborg 2022-05-31
Styrelsen för Kvinnojouren Online

Sammanfattning och slutsats
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
skriver på sin hemsida om Kvinnofrid:
”I socialtjänstlagen finns en paragraf
som syftar till att underlätta
rörligheten för våldsutsatta som
önskar flytta till en annan kommun på
eget initiativ, men som inte kan göra
det utan fortsatta insatser från
socialtjänsten. I det fallet kan den
utsatta ansöka om insatser enligt 2 a
kap. 8 § (2) SoL. I efterföljande
paragraf tydliggörs att ansökan ska
behandlas som om den enskilde var
bosatt i inflyttningskommunen, och
att den nya kommunen inte ska ta
hänsyn till om sökandens behov redan
är tillgodosedda i
bosättningskommunen. Praxis och
utfall av ansökningar enligt
paragrafen varierar och är till stor
del outforskade.”
Vi kan konstatera att av 66 svarande
kvinnojourer så har 72% haft kvinnor
som bott kvar i det skyddade boendet
längre än nödvändigt under de senaste
två åren på grund av svårighet att
hitta ny bostad på annan ort.
2017 var den siffran 85% så möjligen
har det blivit lättare för kvinnor att få
hjälp att byta bostadsort?
Av kommentarerna i enkäten framgår
att många kvinnojourer haft en lägre
beläggning de senaste åren och att
socialtjänsten placerar under kortare
tid, för att därefter hänvisa till andra
kortvariga lösningar, som
hotellboende eller jourlägenheter.
Vi kan inte avgöra om det blivit något
lättare för våldsutsatta kvinnor att få
byta bostadsort med hjälp av gällande
lagstiftning eller om den något lägre
siffran beror på andra

omständigheter. Av kommentarerna
från de kvinnojourer som svarat så
framstår det som att det fortfarande
är ungefär lika svårt som för fem år
sedan:
”Kommunen hjälper sällan till med
bostad och har heller inte någon som
hjälper kvinnan att söka (det gör vi)”
Färre kvinnojourer har hjälpt kvinnor
att använda lagstiftningen, 2017 hade
43% under de senaste två åren hjälpt
någon boende att använda
lagstiftningen mot 33% 2022.
Även erfarenheten av att
socialtjänsten använt sin möjlighet till
överflyttning uppges ha minskat, från
55% 2017 till 38% 2022.
Av kommentarerna på frågan om hur
lagstiftningen använts framgår att
både kvinnor själva och socialtjänsten
vid begäran om överflyttning inte har
lyckats få hjälp med ny bostad, trots
försök att använda gällande
lagstiftning.
Vår slutsats efter genomförd
enkätundersökning är att:
•

Praxis och utfall av den
lagstiftning som infördes 2011
för att underlätta för
våldsutsatta kvinnor att få byta
bostadsort behöver följas upp
och utvärderas, så att
lagstiftningen används på det
sätt som det var tänkt.

Vår förhoppning är att detta görs i den
kartläggning av kommunernas ansvar
att ordna stadigvarande boende för
våldsutsatta som regeringen tagit
initiativ till i sitt 40-punktsprogram.

Bakgrund
2008 beslutade regeringen att tillsätta
en utredning där en av frågorna var
vilken kommun som ska hjälpa
våldsutsatta kvinnor eller hotade
vittnen som måste byta bostadsort.
Uppdraget utgick från att det ibland
blev som ett "Svarte Petter-spel"
mellan kommunerna och regeringen
understryker vikten av att den
enskildes behov av stöd och hjälp
kommer först, utan att tid och kraft
ska behöva läggas på tvister mellan
kommunerna.
2009 lämnades betänkandet ”Ingen får
vara Svarte Petter”, där ett avsnitt
handlar om personer som utsätts för
våld, hot eller andra trakasserier och
som behöver byta bostadsort
permanent.

Ny lagstiftning
1 maj 2011 infördes nya regler i
socialtjänstlagen, med syfte att
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
bosättningskommun och
vistelsekommun.
Reglerna gäller bland annat den som
tillfälligt behöver byta bostadsort och
bo exempelvis på en kvinnojour. För
den som behöver byta bostadsort
permanent på grund av hot och våld
så infördes nya regler som ger rätt att
ansöka om stöd- och hjälpinsatser i
den kommun han eller hon vill flytta
till och bosätta sig permanent.
2a kap. 8 § Socialtjänstlagen:
En person som önskar flytta till en
annan kommun, får ansöka om
insatser i den kommunen om han eller

hon
1. till följd av hög ålder,
funktionsnedsättning eller allvarlig
sjukdom har ett varaktigt behov av
omfattande vård- eller
omsorgsinsatser och därför inte kan
bosätta sig i den andra kommunen
utan att de insatser som han eller hon
behöver lämnas, eller
2. på grund av våld eller andra
övergrepp behöver flytta till en annan
kommun men inte kan göra det utan
att de insatser som han eller hon
behöver lämnas. Lag (2011:328).
2a kap. 9 § Socialtjänstlagen:
En ansökan enligt 8 § ska behandlas
som om den enskilde var bosatt i
inflyttningskommunen. Är den
sökandes behov tillgodosedda i
bosättningskommunen, får hänsyn
inte tas till den omständigheten när
ansökan prövas.
Bosättningskommunen är skyldig att
på begäran bistå med den utredning
som den andra kommunen behöver för
att kunna pröva ansökan. Lag
(2011:328).
Det finns inga helt klara regler för
vem som kan använda lagstiftningen,
förutom att man skall ha varit utsatt
för våld. Reglerna gäller enligt
riktlinjerna i varje fall den som har
skyddade personuppgifter och inte kan
söka bostad på egen hand. Barns
behov är särskilt viktiga att ta hänsyn
till. Besluten kan överklagas.
Kommunerna har även möjlighet att
begära överflyttning av ett ärende till
en annan kommun.
2a kap. 10 § Socialtjänstlagen:
Ett ärende som avser vård eller någon

annan åtgärd i fråga om en enskild
person kan flyttas över till en annan
kommun.
En kommun som anser att ett ärende
ska flyttas över ska begära det hos
den andra kommunen. Ärendet ska då
flyttas över om den som berörs av
ärendet har starkast anknytning till
den andra kommunen och det med
hänsyn till den enskildes önskemål,
hjälpbehovets varaktighet och
omständigheterna i övrigt framstår
som lämpligt.
En begäran enlig andra stycket ska
vara skriftlig. Den andra kommunen
ska skriftligen och utan dröjsmål
meddela sin inställning. Lag
(2011:328).
Om kommunen inte har svarat inom
en månad eller om berörda kommuner
inte är överens får kommunen som
begärt överflyttning ansöka om detta
hos IVO (inspektionen för vård och
omsorg). IVO ska fatta beslut så snart
som möjligt, dock senast inom tre
månader.
2a kap. 11 § Socialtjänstlagen:
Om berörda kommuner inte är
överens om att flytta över ärendet,
får den kommun som begärt
överflyttning ansöka om det hos
Inspektionen för vård och omsorg. En
sådan ansökan får också göras av en
kommun, som inte inom en månad har
fått svar från en annan kommun på en
begäran om överflyttning.
Inspektionen för vård och omsorg ska
pröva ansökningen så snart som
möjligt. Beslut i ärendet ska
meddelas inom tre månader från det
att ansökan kom in, om det inte finns
särskilda skäl för en längre
handläggningstid. Lag (2012:944).

2a kap. 12 § Socialtjänstlagen:
Uppgifter som behövs för att en
kommun ska kunna ta över ett ärende
enligt 10 eller 11 § ska lämnas ut av
den kommun som överlämnar
ärendet. Lag (2011:328).

”Ska jag tvingas
flytta hem till
förövaren igen?”
Resultaten från ALVA kvinnojours
enkätundersökning användes i Sukran
Kavaks dokumentär i Tendens i
radions P1. Programmets innehåll ger
en god inblick i de bostadsproblem
många kvinnor har efter den akuta
insatsen i skyddat boende.
Det går att lyssna på dokumentären
här:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/
865055?programid=3381

Regeringens 40punktsprogram
Regeringen har tagit initiativ till ett
utredningsuppdrag i sitt 40punktsprogram från 2021 med
rubriken ”Våldsutsattas rätt till eget
boende”, där uppdraget beskrivs som
att våldsutsatta kvinnor inte ska
behöva gå från en vistelse i skyddat
boende tillbaka till gärningsmännen
för att de saknar en varaktig bostad.
Kommuners skyldigheter behöver
förtydligas och möjligheten att ge
förtur till bostad för våldsutsatta och
deras barn bör säkerställas.

Kommunernas insatser för att hjälpa
våldsutsatta personer med eller utan
barn att ordna stadigvarande boende
efter vistelse i skyddat boende eller
annat tillfälligt boende ska
kartläggas.
En utredning ska se över om
gemensamma lägenheter i högre grad
ska kunna överlåtas från förövare till
våldsutsatta

•

•

Enkäten
ALVA kvinnojour genomförde 2017 en
enkätundersökning med samma frågor
som vi nu ställt igen till landets
kvinnojourer. Vi har lagt till en fråga
om hur antalet boendeplatser
förändrats sedan 2017, utöver det är
frågorna desamma.

•

•

Enkäten har skickats ut till 143
kvinnojourer och vi har fått 66 svar.
Vårt syfte med enkäten är att belysa
kvinnojourernas erfarenheter när det
gäller möjligheten för våldsutsatta
kvinnor att få samhällets stöd att
byta bostadsort samt att göra en
jämförelse mellan resultatet 2017
och idag.

•

Vi har ställt följande frågor:

•

•
•

•
•

Vilken är din roll inom
kvinnojouren?
Hur många boendeplatser har
er jour (med eller utan
medföljande barn)?
Har antalet boendeplatser
förändrats sedan 2017?
Hur lätt är det enligt dig för en
våldsutsatt kvinna som har
kontakt med en kvinnojour att

•

få hjälp av socialtjänsten med
en ny bostad på annan plats än
hemkommunen?
Har ni de senaste två åren på
er kvinnojour haft kvinnor som
bott längre än nödvändigt på
grund av svårighet att hitta ny
bostad på annan ort än
hemkommunen?
Känner du till att det finns en
särskild lagstiftning för
personer som varit utsatta för
våld och som behöver byta
bostadsort?
Har er kvinnojour under de
senaste två åren hjälpt någon
boende eller besökare att
använda lagstiftningen?
Känner du till lagstiftningen
som ger socialtjänsten i
hemkommunen möjlighet att
begära överflyttning av
personer som utsatts för våld
till en ny kommun?
Har du under de senaste två
åren haft erfarenhet av att
socialtjänsten använt
lagstiftningen som möjliggör
överflyttning till ny kommun
för boende eller besökare på
er jour?
Hur skulle du med egna ord
vilja beskriva situationen för
kvinnor och barn som behöver
samhällets stöd att byta
bostadsort på grund av att de
utsätts för hot och våld i en
relation?
Lämna gärna ytterligare
kommentarer.

Här nedan redovisar vi enkätsvar med
tillhörande kommentarer.
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F1 Vilken är din roll inom kvinnojouren?
Svarade: 48

Hoppade över: 18

Ordförande
O
rdförande 14.58% (7)

Anställd
A
nställd chef/verksamhetsled
are
a
re 85.42% (41)

SVARSVAL

SVAR

Anställd chef/verksamhetsledare

85.42%

41

Ordförande

14.58%

7

TOTALT

48

#

ANNAT, ANGE VAD:

DATE

1

Kassör

5/11/2022 10:17 AM

2

ekonomi/adm ansvarit

5/3/2022 3:50 PM

3

Anställd administratör/jourkvinna

4/27/2022 8:48 AM

4

samordnare

4/22/2022 2:14 PM

5

Joursamordnare

4/21/2022 2:53 PM

6

Volontär

4/21/2022 11:37 AM

7

Kassör

4/21/2022 9:25 AM

8

Anställd

4/20/2022 3:06 PM

9

Anställd

4/20/2022 1:38 PM

10

Anställd/kommunikationsansvarg

4/20/2022 11:04 AM

11

Anställd, Tillförordnad verksamhetsansvarig

4/20/2022 10:50 AM

12

Anställd jourkvinna

4/20/2022 9:16 AM

13

anställd på skyddat boende

4/20/2022 9:05 AM

14

Kvinnojoursassistent och Ekonomiassistent

4/14/2022 11:54 AM

15

anställd

4/13/2022 4:30 PM

16

Anställd kvinno och barnansvarig

4/12/2022 3:34 PM
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17

Anställd

4/12/2022 10:11 AM

18

barn och boendeansvarig

4/11/2022 10:52 AM

19

och anställd på jouren

4/11/2022 10:49 AM

20

Verksamhetschef

4/11/2022 9:58 AM

21

Kurator

4/11/2022 8:57 AM
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F2 Hur många boendeplatser har er jour för kvinnor (med eller utan
medföljande barn)?
Svarade: 66

Hoppade över: 0

IInga
nga platser 9.09% (6)
Fler
F
ler än 10 platser 6.06% (4)

6-10
6
-10 platser 22.73% (15)
11-5
-5 platser 62.12% (41)

SVARSVAL

SVAR

1-5 platser

62.12%

41

6-10 platser

22.73%

15

Fler än 10 platser

6.06%

4

Inga platser

9.09%

6

TOTALT

66

#

KOMMENTAR

DATE

1

Beror på hur gamla barn och om två kvinnor kan tänka sig dela lägenhet.

4/27/2022 8:48 AM

2

2 platser för kvinnor med missbruksproblem som är utsatta för våld i närarelationer

4/25/2022 2:34 PM

3

vi har tre skyddslägenheter och kvinnor med eller utan barn bor själv. (ej kollektivt)

4/20/2022 1:47 PM

4

7 platser

4/20/2022 11:04 AM

5

4 lägenheter, varje lägenhet med plats för mamma och några barn. 1 lägenhet med möjlighet
att ta med djur.

4/20/2022 10:39 AM

6

Vi valde att stänga våra skyddade boenden under vt 2020 pga för låg beläggning. Hade plats
för 8 kvinnor med medföljande barn.

4/20/2022 9:56 AM

7

3 platser totalt. Två stora 2or med plats för barn och en liten etta.

4/20/2022 9:16 AM

8

Vi har plats för två kvinnor med eller utan barn

4/20/2022 8:39 AM

9

12 sovrum/platser fördelat på 5 lägenheter.

4/14/2022 11:54 AM

10

Det är platser för kvinnor med barn och utan.

4/13/2022 4:30 PM

11

5 platser plus medföljande barn.

4/13/2022 11:02 AM

12

Vår kvinnojour driver inget eget skyddat boende. Vi samarbetar med kommunens skyddade

4/13/2022 10:15 AM
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boende.
13

Vi har en stor lägenhet där vi tar emot en familj eller två ensamma kvinnor med 6 sovplatser
och en 1,5 där vi tar emot en kvinna med ev ett barn där finns säng och bäddsogga och
resespjälsäng. Vi ska snart även få en tredje lägenhet en tvåa.

4/12/2022 3:34 PM

14

7 kvinnoplatser samt medföljande barn

4/11/2022 2:46 PM

15

Vi har plats för en kvinna med två medföljande barn

4/11/2022 1:28 PM

16

I nödfall har vi en lokal , som vi kan låta någon sova över , någon enstaka natt.

4/11/2022 11:36 AM
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F3 Har antalet boendeplatser förändrats sedan 2017?
Svarade: 66

Hoppade över: 0

Vii hade inga boendeplatser
V
2017
2
017 och har inte det
nu
n
u heller 7.58% (5)

Ja,
J
a, vi har fler boendeplatser
iidag
dag 18.18% (12)

Vii hade boendeplatser
V
2017
2
017 men har inte det
llängre
ängre 1.52% (1)

Ja,
J
a, vi har färre boendeplatser
iidag
dag 21.21% (14)
Nej,
N
ej, vi har samma antal
boendeplatser
b
oendeplatser som
2017
2
017 51.52% (34)

SVARSVAL

SVAR

Ja, vi har fler boendeplatser idag

18.18%

12

Ja, vi har färre boendeplatser idag

21.21%

14

Nej, vi har samma antal boendeplatser som 2017

51.52%

34

Vi hade boendeplatser 2017 men har inte det längre

1.52%

1

Vi hade inga boendeplatser 2017 och har inte det nu heller

7.58%

5

TOTALT

66
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F4 Hur lätt är det enligt dig för en våldsutsatt kvinna som har kontakt med
er kvinnojour att få hjälp av socialtjänsten med en ny bostad på annan ort
än hemkommunen?
Svarade: 61

Hoppade över: 5

Mycket
M
ycket lätt 1.64% (1)
Ganska
G
anska lätt 4.92% (3)

Ganska
G
anska svårt 36.07% (22)
Mycket
M
ycket svårt 57.38% (35)

SVARSVAL

SVAR

Mycket lätt

1.64%

1

Ganska lätt

4.92%

3

Ganska svårt

36.07%

22

Mycket svårt

57.38%

35

TOTALT

61

#

KOMMENTAR

DATE

1

Väldigt olika, beroende på boendesituationen i kommunen och handläggare på soc.

4/27/2022 8:48 AM

2

min uppfattning är att det krävs mycket grovt fysiskt våld för att få en placering via socialtjänst

4/22/2022 2:14 PM

3

Det förekommer men jag kan inte svara på hur svårt eller lätt det är. Generellt är
bostadssituationen i Stockholm mycket ansträngd.

4/22/2022 12:04 PM

4

under 5 år på kvinnojouren har jag inte varit med om att socialtjänsten har ordnat boende åt
våldsutsatt kvinna.

4/22/2022 9:04 AM

5

Kan inte svara på frågan

4/21/2022 2:53 PM

6

Socialtjänsten hänvisar kvinnor att söka på Blocket eller ta kontakt med hyresvärdar i hela
Sverige.

4/20/2022 1:47 PM

7

Socialtjänsten har inget boende till förfogande utan kvinnorna får leta själva säger
socialtjänsten.

4/20/2022 1:38 PM

8

Många gånger är det kvinnan som inte vill flytta till okänd ort.

4/20/2022 11:04 AM

9

Vi har IOP avtal med kommunen

4/20/2022 10:35 AM
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10

Det delegeras i princip alltid till det skyddade boendet att ordna med.

4/20/2022 10:31 AM

11

Det är lättare tvärtom. Kvinnor får bostad enklare i denna kommun, andra kommuner är det
svårare

4/20/2022 10:00 AM

12

Kvinnorna uppmanas att söka på egen hand, men det är otroligt svårt att hitta hyresvärdar som
tar emot någon utan kötid, utan jobb, och kanske med betalningsanmärkningar.

4/20/2022 9:16 AM

13

95% av de kvinnor som bor hos oss flyttar ut till eget kontrakt efter placeringstiden. Det är
dock inte soc som hjälper till med nytt boende utan vi på jouren som ordnar det.

4/20/2022 8:59 AM

14

Om kvinnan enligt socialtjänsten behöver skyddat boende så är det lättare för henne att flytta
din en ny ort där skyddade boendet finns, men socialtjänsten ordnar aldrig eget boende åt
kvinnorna. vill hon flytta till en annan stad måste hon i regel själv leta lägenhet där. Jag
upplever aldrig att socialtjänsten ordnar en egen bostad åt kvinnan. några få kommuner kan ha
haft någon form av socialt kontrakt som kvinnan får ta över men det är inte så vanligt
förekommande.

4/20/2022 8:39 AM

15

En tuff bostadsmarknad där kvinnor som ofta fått sin ekonomi raserad av mannens våld inte
får ett eget kontrakt. Soc. säger att de inte kan hjälpa till med bostad, knappt i den egna
kommunen. I vissa fall verkar kommunerna "byta kvinnor" med varandra, det är inte via
Kompotten utan något annat, inget det pratas högt om.

4/19/2022 2:03 PM

16

Svårt att veta, om det gäller kvinnor i våra boende lägenheter eller kvinnor på stödlinjen. Där
kommunerna jobbar så, är det olika då man ibland "dumpar" kvinnor med barn i annan
kommun, vår erfarenhet, en del kommuner tar sitt ansvar vid överflyttning så svårt utifrån UTs
erfarenhet idag att svara korrekt. Men det har fungerat med vissa Socialtjänst förvaltningar

4/14/2022 11:54 AM

17

Endast ett fåtal av kvinnorna beviljas bostad genom exempelvis kommunsamverkan.

4/13/2022 8:10 PM

18

Kommunen hjälper sällan till med bostad och har inte heller någon som hjälper kvinnan att
söka (det gör vi).

4/13/2022 11:02 AM

19

Svårt både i egna kommunen och i andra kommuner.

4/12/2022 10:36 AM

20

Även svårt i hemkommunen

4/12/2022 10:11 AM

21

Allra svårast är att hitta ett bolag där de våldsutsatta får gå för i bostadskön och att sedan få
till ett avta mellan kommun och bostadsbolag ifall det finns betalningsanmärkningar/skulder.

4/11/2022 12:23 PM

22

Soc har inga egna bostäder, dom ger bara Kvinnojouren en namnlista , så vi får ringa och
hjälpa dem, om tid finnes.

4/11/2022 11:36 AM

23

om det finns barn inblandade är det mycket svårt och hotbilden måste vara mycket hög.

4/11/2022 10:52 AM

24

När kvinnor skall flytta från vårt skyddade boende får de frågan av socialtjänsten om de kan
flytta till annan ort utanför Stockholm då det är lättare att hitta bostad där. Då vi samarbetar
med Her House har de flesta fått korttidsboende och förstahandskontrakt ca 1,5 (med chans
till förlängning) inom Stockholms stad. Så ingen av kvinnorna har gått vidare till bostad utanför
Stockholm. Så därför är svaret mycket osäkert

4/11/2022 9:58 AM

7 / 19

FÖRST SKYDD - SEDAN BOSTAD?

SurveyMonkey

F5 Har ni de senaste två åren på er kvinnojour haft kvinnor som bott
längre än nödvändigt på grund av svårighet att hitta ny bostad på annan
ort än hemkommunen?
Svarade: 65

Hoppade över: 1

Vet
V
et ej 9.23% (6)

Nej
N
ej 18.46% (12)

Ja,
J
a, 3 kvinnor eller fler 43.08% (28)

Ja,
J
a, 1-2 kvinnor 29.23% (19)

SVARSVAL

SVAR

Nej

18.46%

12

Ja, 1-2 kvinnor

29.23%

19

Ja, 3 kvinnor eller fler

43.08%

28

Vet ej

9.23%

6

TOTALT

65

#

KOMMENTAR

DATE

1

Det var en kombination av svårigheter att rent hitta en bostad men kommunikations
förbistringar.

4/27/2022 8:48 AM

2

Kan inte svara på frågan

4/21/2022 2:53 PM

3

Vi har haft väldigt få boende hos oss under pandemin

4/21/2022 9:25 AM

4

Boendetiden är mellan några veckor upp till tre månader. Socialtjänsten flyttar kvinnor och barn
till hotellboende, kommunens jourlägenheter eller liknande om dem inte kan lösa
boendesituationen själ.

4/20/2022 1:47 PM

5

Kvinnorna flyttar till annat skyddat boende så det blir någon förändring, så kvinnorna inte
fastnar på det tillfälliga skyddade boendet som de blev först placerade på.

4/20/2022 1:38 PM

6

Vår erfarenhet är att socialtjänsten inte vill ha längre placeringar på skyddat boende, utan
placerar veckovis och istället försöker hitta snabba/enkla lösningar i form av vandrarhem etc.

4/20/2022 10:50 AM

7

Svårt för våldsutsatta att få bostad pga dålig ekonomi som hon fått i sin relation

4/20/2022 10:35 AM

8

Har haft färre antal placeringar de senaste åren. Vidare sätts mycket press på kvinnorna att
söka bostad från dag 1 vilket innebär att dett stort fokus/stress läggs på att hitta bostad vilket

4/20/2022 9:58 AM
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försvårar läkningsprocessen. Utifrån detta är det svårt att avgöra om kvinnorna bott längre än
nödvändigt utifrån behovet av stöd och samtal.
9

Ej relevant fråga för oss längre.

4/20/2022 9:56 AM

10

Många hade kunnat flytta redan efter en månad eller två, men har blivit kvar runt 6 månader i
vissa fall. Det är fruktansvärt känslomässigt påfrestande att bo på skyddat boende så lång tid
"i onödan", livet hamnar liksom på paus.

4/20/2022 9:16 AM

11

Det blir färre och färre eftersom tröskeln för att överhuvudtaget beviljas boende på jouren har
höjts. Problemet är nu snarare att kvinnor inte får bo så länge att de hinner landa, tänka,
planera och börja bearbeta vad de varit med om.

4/19/2022 2:03 PM

12

Ibland flyttas kvinnan till ex. vandrarhem när de bott "för länge" här, dvs om kommunen anser
att risken är lägre.

4/13/2022 11:02 AM

13

upptill 1 år då man hamnar mellan stolarna, man har sökten 2:8 fått avslag tills nya kommunan
äntligen tog tag i ärendet.

4/12/2022 11:49 AM

14

dom har bott kvar länge pga bostadsbrist i egen hemkommun

4/11/2022 10:52 AM

15

De flesta kvinnor som bor hos oss blir kvar längre än vad de behöver pga bostadsbrist.

4/11/2022 10:10 AM

16

Se svaret ovan. VI har också haft tomt i boendet under längre tid. FIck igång placeringarna
förra sommaren (juni) så vi har inte så lång erfarenhet.

4/11/2022 9:58 AM

9 / 19

FÖRST SKYDD - SEDAN BOSTAD?

SurveyMonkey

F6 Känner du till att det finns en särskild lagstiftning för personer som varit
utsatta för våld och som behöver byta bostadsort?
Svarade: 65

Hoppade över: 1

Nej
N
ej 32.31% (21)

Ja
J
a 67.69% (44)

SVARSVAL

SVAR

Ja

67.69%

44

Nej

32.31%

21

TOTALT

65

#

KOMMENTAR

DATE

1

Det lägs ofta ett stort krav på kvinnojourerna att var de som hittar dessa bostäder.

4/26/2022 1:22 PM

2

menar ni den om att socialtjänsten har ett utökat ansvar? Eller finns det annan att hänvisa till?

4/22/2022 2:14 PM

3

handläggningstiden är långa och vissa kommuner svarar med att ställ dig i bostadskö.

4/22/2022 9:04 AM

4

Men väldigt dåligt

4/21/2022 9:25 AM

5

Vill gärna lära oss allt om det

4/21/2022 8:18 AM

6

Var finner man den, och hur kan den användas?

4/20/2022 1:38 PM

7

Vi har hjälpt kvinna att ansöka med hjälp av den lagen, fått avslag, överklagat och vunnit.

4/20/2022 10:31 AM

8

samt att det står tydlig i vår komunala bostadsföretag att våldsutsatta skall ha viss förtur är
det inte så i verkligheten.

4/12/2022 11:49 AM

9

Tyvärr är det inte så många kommuner som tar hänsyn till lagstiftningen

4/12/2022 10:11 AM

10

behövs dokumentation från soc eller polis

4/11/2022 10:52 AM
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F7 Har er kvinnojour under de senaste två åren hjälpt någon boende eller
besökare att använda lagstiftningen?
Svarade: 66

Hoppade över: 0

Vet
V
et ej 15.15% (10)
Ja,
J
a, 1-2 kvinnor 28.79% (19)

Ja,
J
a, 3 eller fler kvinnor 4.55% (3)

Nej
N
ej 51.52% (34)

SVARSVAL

SVAR

Ja, 1-2 kvinnor

28.79%

19

Ja, 3 eller fler kvinnor

4.55%

3

Nej

51.52%

34

Vet ej

15.15%

10

TOTALT

66

#

KOMMENTAR

DATE

1

VI har fört kvinnans talan och tryckt på om socialtjänstens ansvar. Vid sista placeringen "hota"
socialtjänsten om placering i deras egna jourlgh långt från affärer, bussförbindelser etc.

4/22/2022 2:14 PM

2

Det är oftast i slutändan vi med det kontaktnät vi byggt upp med bostadsvärdar som gör att de
får ny bostad

4/20/2022 9:37 AM

3

Vi har försökt hänvisa till den, men handläggarna har ändå nekat med olika ursäkter.

4/20/2022 9:16 AM

4

Har väl inte direkt "läst lagen" för någon handläggare utan försökt på andra sätt att jobba för
kvinnorna även inom boendeområdet.

4/19/2022 2:03 PM

5

Då UT inte riktigt känner till denna.

4/14/2022 11:54 AM

6

att göra en sk 2:8

4/12/2022 11:49 AM

7

Vi har inte kunnat hjälpa någon till bostad via lagstiftningen men vi har försökt i ett fåtal fall.

4/12/2022 10:11 AM

8

har hjälpt med ansökning om skyddad folkbokföring

4/11/2022 10:52 AM
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F8 Känner du till lagstiftningen som ger socialtjänsten i hemkommunen
möjlighet att begära överflyttning av personer som utsatts för våld till en ny
kommun?
Svarade: 66

Hoppade över: 0

Nej
N
ej 16.67% (11)

Ja
J
a 83.33% (55)

SVARSVAL

SVAR

Ja

83.33%

55

Nej

16.67%

11

TOTALT

66

#

KOMMENTAR

DATE

1

Mycket lite

5/11/2022 10:17 AM

2

Tyvärr fungerar det sällan

4/26/2022 1:22 PM

3

känns mest som en "flytt" för att slippa kostnaden

4/22/2022 2:14 PM

4

Väldigt dåligt

4/21/2022 9:25 AM

5

Vill veta mer

4/21/2022 8:18 AM

6

Skulle vara mycket intressant att få ta del av så vi kan hjälpa kvinnorna ihop med
socialtjänsten.

4/20/2022 1:38 PM

7

Vi har varit med om att hemkommuner gjort överflyttningar av ärenden om/när kvinnan hittat
bostad i den nya kommunen på egen hand, i form av att hemkommunen ansvarat för
försörjningsstödet den första månaden. Huruvida de använt sig av nämnda lagstiftning vet vi
dock inte.

4/20/2022 10:50 AM

8

Även kommunen har fått avslag när de försökt detta.

4/20/2022 10:31 AM

9

Känner inte till lagstiftningen men vet att kommuner kan orda skyddade boenden i andra
kommuner och när kvinnan bott där viss tid sker överflyttningen av hennes ärende till nya
kommunen.

4/20/2022 8:39 AM

10

Hade varit till hjälp för kvinnorna om vi hade ett bättre samarbete med kommunen.

4/19/2022 2:03 PM

11

Möjligheten används endast i undantagsfall

4/12/2022 10:11 AM
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12

Kvinnojouren får mycket lite info från Soc i Malung-Sälens Kommun

4/11/2022 11:36 AM

13

kan inte paragrafer men socialen har skyldigheter enligt SoL

4/11/2022 10:52 AM
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F9 Har du under de senaste två åren haft erfarenhet av att socialtjänsten
använt lagstiftningen som möjliggör överflyttning till ny kommun för boende
eller besökare på er jour?
Svarade: 66

Hoppade över: 0

Vet
V
et ej 22.73% (15)
Ja,
J
a, för 1-2 kvinnor 31.82% (21)

Ja,
J
a, för 3 kvinnor eller
mer
m
er 6.06% (4)
Nej,
N
ej, inte vid något
ttillfälle
illfälle 39.39% (26)

SVARSVAL

SVAR

Ja, för 1-2 kvinnor

31.82%

21

Ja, för 3 kvinnor eller mer

6.06%

4

Nej, inte vid något tillfälle

39.39%

26

Vet ej

22.73%

15

TOTALT

66

#

KOMMENTAR

DATE

1

men tidigare vid längre placering har det förekommit

4/22/2022 2:14 PM

2

Se kommentaren ovan - Huruvida de använt sig av nämnda lagstiftning vet vi dock inte.

4/20/2022 10:50 AM

3

Har inte varit med om att vår hemkommunen tagit emot ärendet. Många gånger nekas
överflytten då kvinnan saknar anknytning till kommunen, vilket är lite paradoxalt med tanke på
att det är just därför hon placerats i skyddat boende på orten.

4/20/2022 9:58 AM

4

Detta kräver de flesta av de större kommunerna att kvinnan ska använda sig av men vi har
inte haft ett enda fall som gått igenom.

4/20/2022 9:37 AM

5

Vet att Halmstad kommun ingår i ett samarbetsnätverk med andra kommuner. Tror att de är
skyldiga att ta emot 2 kvinnor per år från annan kommun.

4/12/2022 10:11 AM

6

Vi får ingen dylik information

4/11/2022 11:36 AM

7

Har haft kontakt med soc som valt att placera, flytta kvinnan till annan kommun för hotbilden
var så stor

4/11/2022 10:52 AM
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F10 Hur skulle du med egna ord vilja beskriva situationen för kvinnor och
barn som behöver samhällets stöd att byta bostadsort på grund av att de
utsätts för hot och våld i en relation?
Svarade: 55

Hoppade över: 11

#

SVAR

DATE

1

Näst in till obefintlig

5/11/2022 10:17 AM

2

Mycket ansvar läggs på kvinnojourer och skyddade boenden för att hitta bostäder. Vissa
kommuner kräver flytt bort från stockholmsområdet även om kvinnan inte vill och oavsett om
det behövs utifrån hotbilden.

5/10/2022 2:14 PM

3

besvärlig då det är många faktorer som spelar in

5/3/2022 3:50 PM

4

Den är fruktansvärt. Samhället förstår inte att det ekonomiska våldet är så stort som det är.
Många kvinnor har blivit tvingade att ta lån eller liknande åt sin våldsutövare och har inte alltid
någon kreditvärdighet. Många kvinnor känner en stress över att lämna mannen eftersom de
inte har någonstans att bo.

4/27/2022 8:48 AM

5

Då ett tydligt samarbete inte finns mellan kommunerna tvingas kvinnor och barn att bo kvar på
skyddat boende längre än de egentligen skulle behöva. Några kvinnor tvingas även lämna sina
skyddade boende och flytta in på tex vandrarhem, vilket är långt mycket värre än att de får
stanna kvar på skyddat boende. Kvinnor tvingas också till att söka lägenheter på "egenhand"
med utgång av det ena nederlaget efter det andra då de inte får lägenhet pga deras skulder
eller att deras inkomst består av ekonomiskt bistånd vilket inte räknas som inkomst. Detta
upplever många kvinnor väldigt förnedrande då de inte själv valt sin situation.

4/26/2022 1:22 PM

6

tänker att det är ett stort problem för målgruppen och att bevisbördan ligger på kvinnan Om
inte det leder till rättegång

4/25/2022 2:34 PM

7

osäker, ostabil, mycket dåligt samhällsstöd

4/22/2022 2:14 PM

8

Svårt både med praktiska bostadslösningar och inte heller enkelt med kommunens bemötande
av den våldsutsatta.

4/22/2022 12:04 PM

9

Har upplevt att soctjänsten bett kvinnor gå ut på gatan och söka eget boende då de inte anser
att det finns hot, trots att jourkvinnor varit med på möten med socialtjänsten och lyssnat på
kvinnors upplevelser om våld. Vi önskar att Kvinnojourer får vara kvar i nuvarande form för att
någon ska lyssna på kvinnans upplevelse o kunna ge stöd. Gatan ska aldrig va ett alternativ
ens för en natt.

4/21/2022 10:19 PM

10

Mycket svårt

4/21/2022 11:37 AM

11

Vi har en rumskvinnojour vi har svårigheter med olika sociala ena speciellt i Stockholm romska
kvinnor är inte jämlika de får inte den hjälpen av socialÄndå det är lagstiftning som utgår inte
socialen när det gäller önska kvinna vi har massor av de ska kvinnor som kan inte bo kvar i
sin hemstad klienten är mest under hedersvåld socialjouren i Stockholm är mycket nonchalant
makt missbruk och dolt disk minviKlienterhäNär vi får de här kvinnorna från förövaren och
deras kultur och gömmer dem till oss så har vi stora problem och få hjälp av olika socialen och
vi är jätte bekymret vi är jätte bekymret romska kvinnorna är inte hemliga jämlika kvinnorna

4/21/2022 9:43 AM

12

Den är oerhört svår

4/21/2022 9:25 AM

13

Mycket små möjligheter här i Stockholm .Vi har hjälpt till att söka andrahandsboenden men de
är oftast dyra och på korttid.Är helt klart en faktor för att kvinnan skall gå tillbaka

4/21/2022 8:18 AM

14

Vi har inte haft någon kvinna de senaste 2 åren som jag arbetat som velat/kunnat byta
bostadsort helt, endast bytt stadsdel.

4/20/2022 3:06 PM

15

Tyvärr är situationen svårare för kvinnor med utländsk bakgrund att kunna hitta egen lägenhet.

4/20/2022 2:00 PM

16

Närkommunerna till Stockholm tar inte ansvar för kvinnornas boendesituation efter skyddad

4/20/2022 1:47 PM
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boende. Ansvaret läggs på kvinnor själva eller på det skyddade boendet.
17

Då vi har så många kvinnor från hela landet som ringer oss om att de inte får det
bemötande/hjälp som de önskar , behöver... önskar vi kunna få och hinna med att vidare
utveckla våra kunskaper så vi kan använda dem för att cocha vidare kvinnorna.

4/20/2022 1:38 PM

18

Kränkande, frustrerande och fullständigt ohållbar.

4/20/2022 11:04 AM

19

Mycket svårt för kvinnor att hitta bostad på egen hand och ofta hög press från socialtjänsten
att hon ska söka/hitta bostad (vilket är svårt utan hjälp pga. utsattheten, svårt med språket,
ekonomi).

4/20/2022 10:50 AM

20

Mycket stor utsatthet som fördjupas ytterligare av bristfällig samverkan och icke anpassade
insatser.

4/20/2022 10:39 AM

21

Allt är mycket svårare numera , de kommunal bostadsbolagen är inte hjälpsamma för dessa
kvinnor , däremot är de privata hyresvärdarna "lite" enklare att jobba med även om det är svårt
där också

4/20/2022 10:35 AM

22

Att kommunerna i regel inte gör det, utan det är kvinnojourer som hjälper med det. Kvinnor och
barn bor för länge på skyddat boende, pga bostadsbristen.

4/20/2022 10:31 AM

23

Kommuner måste vara varandra behjälplig vid överflytt ifrån andra kommuner och ha en
tillgång till att erbjuda lägenheter på tex socialkontrakt eller liknande. Många kvinnor är ju även
utsatt för ekonomiskt våld, vilket vi upplever inte räknas utan kvinnor ska promt söka bostad
själv, fast möjligheten att få lgh är mycket liten.

4/20/2022 10:00 AM

24

Jag skulle säga att samhället har stora brister på denna fronten. Den som lämnar en våldsam
relation gör det inte frivilligt, det är ett val mellan att leva eller dö och där priset är att behöva
gömma sig och se sig över axel livet ut. Våldsutsatta kvinnor börjat inte från 0, de börjat från
-10. Utan ekonomi, oftast skuldbelagd och utan möjlighet till att lämna tidigare arbetsreferenser
pga säkerhetsskäl är det svårt att hitta arbete. Kanske hon är sjukskriven och inte i skick att
arbeta. Med dessa förutsättningar blir situationen att hitta en bostad ännu svårare, särskilt när
en hel del inkomster idag inte godkänns av hyresvärdar. Samhället ställer stora krav på
aktörsskap, dvs att kvinnan ska vara i skick att lösa allt, medan hon fortfarande är i kris. Det
glöms bort att kvinnorna och barnen befinner sig i trauma och behöver stödet på vägen. Då
ska man inte glömma bort att hon gör allt för att även vara en fungerande mamma, hantera en
rättsprocess kring vårdnad och umgänge, söka minst 70 lägenheter per månad inom
ekonomisk budget, en budget hon inte har och på det hålla ihop och kunna läka under de
stödsamtal hon får. Beroende på var hon placeras kanske hon inte får det stödet på vägen.
Oftast signalerar socialtjänsten mer kring vikten av att söka bostad, än att beakta behovet av
skydd och i synnerhet stödet. Detta trots att det är lagstadgat att beakta behovet av stöd.
Trots vetskapen om att socialtjänsten kan gå utanför ramen för att hjälpa till med en bostad.
Och var finns resonemanget kring att barnen inte ska behöva bryta upp fler gånger från skola
när kvinnan ska söka bostad i hela Sverige? Majoriteten kvinnor som lämnar säger att de inte
hade tagit steget om de visste hur det är. Jag tror det säger allt om hur situationen är för
våldsutsatta kvinnor och barn som vill lämna.

4/20/2022 9:58 AM

25

Oerhört svår! De blir i regel gisslan i den våldsamma relationen just pga bostadsfrågan. Att
byta kommun och på så sätt dra upp barnen från ev förskola och skola är sällan ett alternativ.

4/20/2022 9:56 AM

26

Det är svårt ibland helt omöjligt helst om det finns betalningsanmärkningar eller ingen inkomst.
Detta är det vanligaste då det är få kvinnor som lämnar som inte har med sig skulder eller
betalningsanmärkningar.

4/20/2022 9:37 AM

27

Allt för stort ansvar läggs på kvinnan att själv söka boende. Det är klart att hon kan söka, men
det är näst intill omöjligt att hitta hyresvärdar som tar emot någon utan jobb och utan fast
inkomst. Särskilt om kvinnan inte har svenska som första språk.

4/20/2022 9:16 AM

28

Oftast en lång och snårig process för en kvinna att lyckas byta bostadsort samt få en
stadigvarande bostad för sig/och barnen. Detta då kvinnan kan ha behövt lämna sitt arbete
bakom sig/redan har en mkt begränsad ekonomi, ngt som många hyresvärdar värjer sig ifrån.
En fast inkomst efterfrågas samt avsaknad av skulder (vilket många kvinnor har med
anledning av ekonomiskt våld). Socialtjänsten förväntar sig även att kvinnan ganska
omgående efter ankomst till skyddat boende ska söka lägenheter på olika håll vilket skapar en
stor stress för såväl kvinnan som barnen utan möjlighet för återhämtning, att landa samt få det
stöd barnen och kvinnan så väl behöver för att kvinnan ska orka stå fast vid sitt beslut att
lämna den våldsutövande partnern. Denna press riskerar att bidra till att kvinnan istället väljer

4/20/2022 9:05 AM
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att gå tillbaks till sin partner då kraven blir övermäktiga i den kris som är. Samhällets stöd
brister där det blir upp till kvinnan själv att lösa bostadssituation, arbete, skola etc utan att
hänsyn tas till deras synnerligen specifika situation och mående efter utsatthet för våld.
Kvinnor och barn riskerar att hamna i ett limbo, stöd erbjuds i början men efter
sekretessmarkering ordnats (på skyddat boende)anses familjen av socialtjänsten i många fall
vara trygg och anses kunna flytta ut till vandrarhem/hotellboenden. Här faller även tanken om
barnkonventionen och barns bästa. Dessutom om en pågående vårdnadstvist pågår kan
kvinnan vid flytt anklagas för att försvåra ett eventuellt umgänge mellan barn och
våldsutövande föräldern, då hon i värsta fall kan riskera att förlora vårdnaden om
barnen("samarbetssvårigheter"). Stödet till våldsutsatta kvinnor och barn är undermåligt och
behöver förbättras på många håll.
29

Svårt. Ny kommun kräver ofta att gammal kommun ska säkerställa ekonomi för några
månader framåt.

4/20/2022 8:59 AM

30

Det är svårt. speciellt när kvinnor önskar byta ort men har problem att själva hitta en lgh. samt
att socialtjänsten inte bedömer att hon är i behov av att få skyddet från våldet.

4/20/2022 8:39 AM

31

Fruktansvärt jobbig och slitsam. Alla klarar inte alla krav på motprestation som ställs. Det är
svårt nog att behöva lämna allt och försöka starta om på en ny ort utan socialt nätverk,
vänner, jobb osv.

4/19/2022 2:03 PM

32

Kommunerna sammarbetar väldigt dåligt. Kunskapen är dålig hos kommunen gällande
lagstiftningen samt om överflyttning.

4/19/2022 9:34 AM

33

Fungerar hos vissa kommuner, men fungerar sämre hos andra, kvinnor får se till att ordna
själva. Där det hänt med stöd från kommunen, har det både varit lyckad överflyttning och
misslyckad sk. Dumpning.

4/14/2022 11:54 AM

34

Det är en skam för Sverige att samhället ännu inte hittat en nationell lösning för kvinnor och
barn som måste fly sina hem på grund av någon annans våld.

4/13/2022 8:10 PM

35

Det är väldig svårt för dem att få ett boende, lång väntetid även svårt att komma ut på
bostadsmarknaden när dem ha skulder. Det behövs en samarbete med bostadsbolagen.

4/13/2022 4:30 PM

36

Bedrövlig. Varför prioriteras inte våra kvinnor och barn likadant som personer med
funktionsnedsättning, missbruk osv? För dessa målgrupper finns "speciella köer" osv men för
våra kvinnor som inte på något sätt är ansvariga för sin situation, finns ingen gräddfil, ingen fil
alls faktiskt medans mannen oftast bor kvar och njuter av det "vanliga" livet med olika
valmöjligheter. Tycker faktiskt att det är en skam att inte våra kvinnor och barn får någon hjälp
av samhället.

4/13/2022 11:02 AM

37

Det är överhuvudtaget svårt för skyddade kvinnor att få en bostad.

4/13/2022 10:15 AM

38

Att det är helt och hållet upptill kvinnans förmåga och kunskap om samhället, ofta får de en
lista av socialhandläggaren med kommunens fastighetsägare och sedan får de försöka efter
bästa förmåga själva.

4/12/2022 11:49 AM

39

Situationen för de drabbade är svår. Det är svårt att hitta hyresvärdar med kunskap kring vinr,
det är där som skon klämmer, tror vi. Hyresvärdar är "rädda" för situationen, vissa tror att det
blir uteblivna hyror, förövare som dyker upp och förstör och även skrämmer övriga hyresgäster
mm. Att kvinnan träffar en ny våldsutövare i sin nästa relation, vilket gör att det blir problem
även att hon lämnat en våldsutövare och "dras" till en ny. Detta är uttalanden från hyresvärdar,
där kvinnor försökt hitta bostad åt sig och sina barn. Vi märker också att det kan vara en
nackdel att kvinnojouren ens nämns i sådana här sammanhang.

4/12/2022 11:35 AM

40

"samhället" gör ingenting för att hjälpa våldsutsatta kvinnor till ny bostad. Bostadsfrågan är
den enskilt svåraste frågan för våldsutsatta kvinnor som behöver lämna en våldsam relation.

4/12/2022 10:36 AM

41

Oavsett om de behöver byta bostadsort eller ej så får de mycket begränsad hjälp med detta.
Vissa kommuner är bättre än andra men på det hela taget så är stödet bristfälligt.

4/12/2022 10:11 AM

42

Att det är en fruktansvärd situation, dels att kvinnan måste bryta upp sen att det ska krångla
och ej gå smidigt.

4/11/2022 2:46 PM

43

En hel del och särskilt som det varit under pandemin

4/11/2022 1:28 PM

44

Tycker att det finns en ovilja (och kanske okunskap) hos kommuner dit kvinnorna vill flytta, de
säger att det inte är deras skyldighet och att kvinnorna ska kontakta sin hemkommun till

4/11/2022 1:28 PM
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exempel
45

Den är stressande och frustrerande. Så många faktorer, allt från att skiljas från familj och
vänner till ovissheten var familjen ska vara trygga, att alltid vara vaksam, alltid behöva kunna
förklara skyddet, samhällets okunskap, att känna sig dömd och annorlunda.

4/11/2022 12:23 PM

46

Trots lagstöd så är det väldigt svårt att göra överflyttningar. Svårigheter är: vårdnad/boende/umgänge om barn finns - kostnad och ansvar vid eventuellt umgänge hamnar
på mamman - stort ansvar för barnen att inte röja boendet för pappan - att börja på
förskola/skola utan våldsutövares godkännande (sekretess) - den nya bostadskommunen kan
påstå att all hot och risk har upphört på grund av att de flyttat

4/11/2022 11:48 AM

47

Dom som har talat med oss, säger sig inte fått hjälp om ny bostad.

4/11/2022 11:36 AM

48

svårt när det kommer till barnets rätt till båda föräldrar, lättare om det finns polisuttalanden och
stor hotbild.

4/11/2022 10:52 AM

49

Näst intill omöjligt. Vi har nu påbörjat ett samarbete med fastighetsägare i vår kommun. Känns
positivt och blir förhoppningsvis lättare för våldsutsatta kvinnor som bor/ flytt till oss

4/11/2022 10:49 AM

50

Dessa kvinnors liv är i fara och de behöver mycket snabb hjälp. I dagsläget upplever vi inte att
de får hjälp till nytt boende, ibland placeras den utsatta kvinnan tom på hotell.

4/11/2022 10:28 AM

51

Det är väldigt olika beroende på bostadskommun och till och med olika beroende på
handläggare. Det är ett lotteri för kvinnor och barn vilken handläggare de får.

4/11/2022 10:10 AM

52

Det är HELT omöjligt för våra våldsutsatta kvinnor att få bostad. Glöm INTE de kvinnor som
separerar på egen hand utan att hamna på skyddar boende emellan. Kvinnor stannar i våld pga
problem att få egen bostad och förövaren stannar alltid kvar i den gemensamma bostaden

4/11/2022 10:07 AM

53

Kan inte svara då vi inte har erfarenhet av detta. Dock är bostadssituationen förfärlig för denna
utsatta grupp. Männen får ju oftast bo kvar i boendet där de bott tillsammans och kvinnan står
helt själv och är verkligen i ett underläge på bostadsmarknaden. Både ekonomiskt och socialt.

4/11/2022 9:58 AM

54

De ska vara glad att de får tak över huvudet. Att hänsyn inte kan ges för barnen. Det kan vara
lägenheter med mögel och och områden med mycket kriminella och droghandel

4/11/2022 9:03 AM

55

Det behöver finnas ett mer utvecklat stöd i fråga om boende för kvinnor som vill komma ifrån
våld. För både kvinnor och barns skull.

4/11/2022 8:57 AM
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F11 Lämna gärna ytterligare kommentarer.
Svarade: 16

Hoppade över: 50

#

SVAR

DATE

1

När vi får de här kvinnorna från förövaren och deras kultur och gömmer dem till oss så har vi
stora problem och få hjälp av olika socialen och vi är jätte bekymret vi är jätte bekymret
romska kvinnorna är inte hemliga jämlika

4/21/2022 9:43 AM

2

Vi är en liten jour med bara ideella

4/21/2022 9:25 AM

3

Kommunerna säger till kvinnor att dem inte kan flytta tillbaka till sin egen kommun på grund av
hotbilden och kvinnor tror att dem måste göra som socialtjänsten säger. Kommunerna hänvisar
också till bostadsbrist och menar att kvinnor måste söka bostad i hela Sverige. Personligen är
jag väldigt, väldigt trött på detta.

4/20/2022 1:47 PM

4

Håll de våldsutövande männen ansvariga för sina handlingar och tro på våldsutsatta kvinnor.

4/20/2022 11:04 AM

5

Vi upplever att bostadsfrågan är den mest prioriterade frågan från socialtjänsten vid placering
hos oss på skyddat boende. Många gånger anses våldet vara "borta" så fort kvinnan fått tag
på nytt boende och placeringen på skyddat boende kan avslutas.

4/20/2022 10:50 AM

6

Vi försöker även med intyg från Socialtjänsten som intygar kvinnan utsatthet men det är
väldigt svårt att få en bostad tyvärr till de våldsutsatta , hur mycket måste kvinnojourerna göra
när det är samhällets ansvar att hjälpa dessa utsatta människor

4/20/2022 10:35 AM

7

Vill passa på att lyfta perspektivet att kvinnor och barn som placerats på kvinnojourer och
skyddat boende, de som fått bäst hjälp. Vi har sett kvinnor som placerats på vandrarhem,
jourlägenhet utan att de får gå ut och ingen som fångar upp familjen eller kvinnor som placeras
i familjehem utan kompetens att ta emot våldsutsatta. Detta för att få ner kostnad för placering
för kommunen. Om vi räknade på hur många kvinnor som går tillbaka och placeras på skyddat
boende i omgångar och kostnaderna för detta, kanske en kvinnojour med allt stöd under
samma tak kanske inte är så dyrt trots allt.

4/20/2022 9:58 AM

8

Socialtjänsten behöver ta större ansvar alternativt få bättre verktyg för att hjälpa de kvinnor
som behöver det. Risken att kvinnan går tillbaka ökar ju längre hon blir kvar i ovissheten kring
framtiden.

4/20/2022 9:16 AM

9

Anser att bostadssituationen för kvinnor och barn som har lämnat våld är den sämsta sedan
jag kom in i jouren för mer än 30 år sedan!

4/19/2022 2:03 PM

10

Vi har våra kontakter med privata fastighetsägare och det är oftas genom dem kvinnor som är
palacerade hos oss som de får lägenhet.

4/12/2022 11:49 AM

11

Ytterligare försvårande omständigheter är då kvinnor tvingas sluta på sitt arbete, eller aldrig
fått möjlighet att arbeta. Eller för de som blivit skuldsatta p g a mannen. Dessa kvinnor har
extra svårt att hitta bostad utöver den redan svåra bostadsmarknaden.

4/12/2022 10:11 AM

12

Vi har många kvinnor som blir kvar på boendet pga bostadsbrist, de är klara med bearbetning
men har ingen bostad, samt att vi ofta får neka kvinnor till boendet ibland pga av detta!

4/11/2022 2:46 PM

13

Superviktig fråga, gott att ni följer upp och sprider kunskap!

4/11/2022 12:23 PM

14

Hoppas verkligen att Unizons kampanj, Drömboende med oslagbart läge ger resultat.

4/11/2022 10:49 AM

15

Detta borde komma på agendan, framförallt politiskt. Denna grupp behöver synliggöras och
lyftas i debatten.

4/11/2022 9:58 AM

16

Det känns och upplevs som att de befinner sig i ingemansland. Att våldet fortsätter för de
drabbade. Att de ska vara så tacksamma för vad de är tvungen att acceptera som bostad.

4/11/2022 9:03 AM
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