
 

 

Motion till Kommunfullmäktige i Eslöv 

Om våldsutsatta kvinnors och barns situation  

Nya siffror från Sveriges Kvinnojourers Riksförbund visar hur bostadsbristen drabbar 

våldsutsatta kvinnor och barn allt hårdare. De tvingas bo i månader på jourerna, flytta till 

vandrarhem eller i värsta fall flytta tillbaka till en våldsbenägen partner. Allt fler kvinnor och 

barn avvisas på grund av platsbrist på jourerna.  

Det är stor brist på hyresrätter. Skulle man hitta någon krävs garantier, t.ex. några hyror i 

förskott. Det kan krävas fast arbete, eller inga betalningsanmärkningar. Utsatta kvinnor blir då 

dubbelt utsatta eftersom de haft en livssituation som raserat så mycket i deras liv. Ekonomin 

är ofta en del. Skyddad identitet kan ytterligare försvåra sökandet efter bostad. 

Att bo på kvinnojour är ingen långsiktig lösning, allra minst för ett barn. I akutskedet erbjuder 

jouren en fristad, men att bli kvar där i månader och missa både skola och umgänge med 

kamrater försvårar barnets läkningsprocess. Hjälpsökande kan tvingas flytta tillbaka till den 

våldsamma partnern. Kommunerna har ansvaret för att inte så sker.  

Våldsutsatta kvinnor och deras barn finner sig alltför ofta stå inför något av följande: 

 Att bo kvar med en våldsbenägen partner 

 Att bli kvar på kvinnojourens boende i månader 

 Att tvingas flytta tillbaka till sin våldsamma partner/ex-partner 

 Att tvingas flytta till vandrarhem eller hotellboende 

 Att jouren tvingas avvisa dem som akut behöver stöd och skydd då boendet är fullt. 

Det behövs bestämda samarbetsformer mellan kommun, bostadsbolag och kvinnojourer för att 

hitta lösningar. Ansvaret för att se till att detta fungerar vilar på kommunen. Målet måste vara 

att ingen utsatt kvinna (med ev. barn) ska behöva bo i månader på kvinnojour, flytta till 

vandrarhem eller tvingas tillbaka till den våldsutövande partnern på grund av bostadsbrist i 

kommunen. Samarbete över kommungränser kan behövas för att lösa dessa problem. 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna yrkar 

ATT kommunen upprättar en plan för hur bostadsfrågan för kvinnor och barn som tvingats 

fly sina hem på grund av våld ska lösas.  

För Vänsterpartiet   För Miljöpartiet de gröna 

Håkan Svensson-Sixbo   Lennart Nielsen 

Stefan Karlsson   Håkan Larsson 

 



 

Bilaga: 

Totala antalet kvinnor som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2011: 913 st.* 

Totala antalet barn som bodde på SKR:s kvinnojourers boenden 2011: 858 st.* 

Totala antalet avvisningar kvinnor 2011: 1134 st.* 

Totala antal avvisningar barn 2011: 395 st.* 

*OBS: Dessa siffror bygger på statistik från ca 80 % av SKR:s kvinnojourer och är alltså inte 

fullständig. Dubbelrapportering kan förekomma, då samma kvinnor och barn kan ha avvisats 

från flera boenden. De avvisade barnen är kraftigt underrapporterade då uppgift om barn ofta 

saknas när en kvinna nekas plats. 

 

 


