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Interpellation om permanent boende för våldsutsatta  

 
Organisationen Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer som 
arbetar mot sexuella övergrepp, har nyligen släppt rapporten Kvinnofridsbarometern 2017. I rapporten 
har 162 av Sveriges kommuner svarat på enkätfrågor kring hur de arbetar mot mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relation. Solna är en av de kommuner som har bidragit till enkäten. 

Några av frågorna i enkäten handlar om skyddat boende. Solna stad erbjuder inget kommunalt 
skyddat boende, men kan erbjuda skyddat boende i ideell och privat regi. 

Solnas enkätsvar visar att staden inte ger stöd i att ge våldsutsatta kvinnor en permanent bostad enligt 
rutin. Bristen på ett permanent boende gör också att många våldsutsatta kvinnor inte vågar lämna sin 
relation, då de inte har någonstans att ta vägen. Enligt Unizon märks detta tydligt på kvinnojourerna. 
Många jourer är fullbelagda med kvinnor och barn som är redo att flytta vidare men blir kvar allt längre 
på jouren på grund av bostadsbristen och bristen på stöd. Det gör i sin tur att jourerna tvingas neka 
nya kvinnor och barn som söker skydd. 2012 bodde kvinnor på Unizons kvinnojourers skyddade 
boenden i snitt 40 dygn, 2016 bodde kvinnor i snitt 61 dygn. Enligt Socialtjänstlagen är kommunerna 
ansvariga att underlätta för kvinnor och barn som utsatts för våld att få en ny bostad, men ändå gör 
Solna inte detta. 

I Socialtjänstlagen fastslås att ”Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit 
utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra 
sin situation” samt att ”Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad 
och utbildning.” Trots detta visar Solnas enkätsvar att lagens mål inte möts vad gäller främjandet av 
rätt till bostad för våldsutsatta kvinnor.  
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:  
 
Har staden några planer på att ta fram rutiner för att ge våldsutsatta kvinnor ett permanent boende? 
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