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Motion 
Erbjud skyddat boende för alla som utsätts för våld i nära 
relation 

Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i 
heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. 
Samtidigt visar undersökningar att även hetero- och homosexuella män utsätts för 
våld av sina partner och andra familjemedlemmar. 

I BRÅs nationella kartläggning om våld i nära relationer från 2014 uppgav 6,8 
procent av befolkningen att de utsattes för brott i en nära relation. Andelen kvinnor 
som utsattes för brott i en nära relation under 2012 var i princip jämnstor med 
andelen utsatta män (7,0 procent av kvinnorna och 6,7 procent av männen). 
Däremot ska det tilläggas att när man studerar utsatthet för brott i nära relationer 
under livstiden är det en större andel kvinnor som uppger att de varit utsatta; drygt 
25 procent av kvinnorna och knappt 17 procent av männen i befolkningen. Det är 
också svårt att fastställa exakt hur vanligt det är med våld i nära relationer. Det är 
fortfarande vanligt förekommande att offren känner skam och medskyldighet, samt 
att lojalitet till förövaren gör att många väljer att inte anmäla de brott de utsatts för. 

I Skellefteå kommun finns det idag en medvetenhet och ett gediget arbete när det 
kommer till vikten av stödverksamhet för kvinnor. Enligt Socialstyrelsens Öppna 
jämförelser 2018 – våld i nära relationer uppfyller Skellefteå kommun de flesta 
parametrar som följs upp i arbetet mot våld i nära relationer. Men när det kommer till 
våldsutsatta mäns situation ser resultatet sämre ut. Kommunen gör till exempel 
ingen systematisk uppföljning, för att utveckla verksamheten, uppdelat på kön. 
Vidare så får män i Skellefteå, som har utsatts för våld, inget erbjudande om 
biståndsbedömt skyddat boende, vilket kvinnor erbjuds. Detta trots att socialtjänsten 
har en skyldighet att hjälpa alla efter en bedömning, oavsett vilket kön man har. 
Skellefteå skulle kunna säkerställa boende själva, eller i ett gemensamt samarbete 
med grannkommuner. 

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet lyfter i sitt 
budgetunderlag för 2015 problematiken kring HBTQ-personer som i större 
utsträckning än heterosexuella utsätts för våld och hot om våld. I underlaget finns att 
läsa att RFSL vittnar om en omfattande hederskultur mot HBTQ-personer. 
Hederskultur i detta sammanhang syftar till att personens privatliv kontrolleras av 
andra familjemedlemmar. Det sträcker sig från utfrysning och avståndstagande till 
fysiskt våld. RFSL påtalar också att det saknas ett skyddsnät för socialt- och 
våldsutsatta HBTQ-personer. Till exempel så kan inte en våldsutsatt homosexuell 
man vända sig till en kvinnojour. Nämnden föreslår därför att det bör väckas 
diskussion med kommunen och andra berörda aktörer för att i samverkan skapa ett 
skyddsnät för socialt- och våldsutsatta HBTQ-personer. Ett sådant skyddsnät skulle 
kunna stärkas med platser på skyddat boende. 
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I RFSL:s senaste kommunundersökning sticker vår region ut i negativ bemärkelse 
som ett område där det anmälts något fler hatbrott på grund av sexuell läggning per 
100 000 invånare än vad som var fallet i övriga län. 

Frågan omgärdas av en tystnadskultur och insatser är sällsynta. De som drabbas 
vänder sig oftast i första hand till vänner, familj eller söker sig till psykiatrin. Enligt 
BRÅ har män som blivit utsatta för våld i nära relationer betydligt lägre förtroende för 
rättsväsendet än kvinnor som utsatts för samma typ av brott. Det upplevs 
fortfarande som skamfyllt och svårt att tala om våldsutsatthet för många män. Men 
frågan om våld i nära relationer är en viktig trygghetsfråga som måste ges större 
uppmärksamhet, oavsett vem som drabbas.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige fattar 
följande beslut: 

• Att ge socialnämnden i uppdrag att säkerställa en beredskap för och erbjuda 
personer oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet som utsatts för våld eller 
hot om våld av närstående, akut skyddat boende i enlighet med vad lagen kräver. 
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