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                          Till Umeå Arbetarekommun 

 

Motion om skyddat boende 

Enligt socialtjänstlagen 5 kapitel 11§ har kommunerna ett särskilt ansvar för brottsoffer. 

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. 

Det ingår i Individ- och familjenämndens ansvar att tillhandahålla tillfälligt boende som motsvarar 

den våldsutsattas behov av skydd(SOSFS 2009:2). Umeå kommun saknar idag ett skyddat boende för 

våldsutsatta kvinnor. De olika jourlösningar som finns, inkluderat kvinnojourens verksamhet och 

Öppen gemenskaps kvinnojour, uppfyller inte socialstyrelsens riktlinjer för att benämnas skyddat 

boende. 

Ett skyddat boende definieras enligt socialstyrelsen som en boendeinrättning som tillhandahåller 

platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld 

eller andra övergrepp. Detta ska organiseras tillsammans med andra relevanta insatser. 

Socialtjänsten i Umeå har liksom i en majoritet av Sveriges kommuner under lång tid förlitat sig på 

frivilliga krafter i kvinnojourer att ta ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn. Kvinnojourerna 

kommer behövas även framöver och ska stöttas för att erbjuda fler alternativ. Men i takt med att 

kraven ökar och ärenden rörande människohandel samt hedersvåldsärenden blir fler, så ökar 

behovet hos kommunerna att bygga upp egna professionella och rättsäkra lösningar. 

I det kommunala handlingsprogrammet på sida 47 har partiet som konkret åtgärd lovat att ”se till att 
det finns god tillgång till skyddat boende för dem som utsätts för olika former av våld”. 
 
Det är hög tid att vi lever upp till det och att kommunen är beredd att avsätta pengar för detta. Den 
socialdemokratiska partigruppen i Individ- och familjenämnden har utrett frågan grundligt och 
arbetat fram underlag för kostnader och verksamhet. Nu behöver kommunen tillskjuta resurser för 
att detta ska bli verklighet. 
 
Vi yrkar 

Att Socialdemokraterna i Umeå kommun i kommande budgetarbete prioriterar att 

kommunen startar ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. 

  

Umeå dag som ovan 

Umeå S kvinnoklubb 

Birgitta Mukkavaara/ordf 



Svar på motion om skyddat boende 

Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids största samhällsproblem. Som motionären påpekar 
så saknar Umeå kommun idag ett skyddat boende enligt socialstyrelsens riktlinjer. Det här är 
allvarligt i en växande stad och innebär att våldsutsatta kvinnor inte alltid har tillgång till 
adekvata jourplatser eller möter professionell personal trots de senaste årens lagändringar. 
Utvecklingen i kommunerna går mot att kommunerna bygger upp egen verksamhet i allt 
större omfattning för att klara lagkraven. Ett skyddat boende skulle avlasta de två 
kvinnojourerna i Umeå och underlätta för kvinnor och barn att kunna lämna en våldsam 
relation. 

Under mandatperioden har Socialdemokraterna tagit flera viktiga steg för att stötta utsatta 
kvinnor och barn. Inom individ- och familjenämnden har partiet ökat lägenhetsfördelningen 
till våldsutsatta kvinnor. Kvinnofridsmottagningen har idag större möjligheter att söka 
lägenheter inom AB Bostadens bestånd. En kommunövergripande handlingsplan mot våld är 
under framarbetande på socialdemokraternas initiativ vilket kommer att ha fokus på att få 
igång en boendekedja. 

Partiet har som motionären påpekar gått till val på att ”se till att det finns god tillgång till 
skyddat boende för dem som utsätts för olika former av våld”. Till det kan tilläggas att 
partiet också skrivit in att man vill utveckla centrum mot våld. Ett skyddat boende i nära 
samarbete med kvinnofridsmottagningen vid centrum mot våld är ett naturligt steg. Inom 
Individ- och familjenämnden är utredning gjord och kostnader beräknade för drift och 
investering av ett skyddat boende. 

Det finns två vägar man kan gå när det gäller att detta ska bli verklighet. Det ena alternativet 
är att avsätta investeringsmedel till ett nytt boende eller att förhyra lokaler. I det senare 
fallet kommer det att krävas vissa anpassningar för lokaler. 

Styrelsen anser att kommunledningen i årets budgetprocess ska budgetera för ett skyddat 
boende och specifikt utpeka det för något av åren i budgetperioden 2018-2020. 

  

Styrelsen föreslår representantskapet att besluta: 

 
Att                       bifalla motionen. 
 


