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Förord
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga skyddade boenden för våldsutsatta personer. Myndigheten ska även göra en uppföljning av
kvaliteten på dessa boenden samt en fördjupning vad gäller tillgänglighet för
personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller våldsutsatta
med missbruks- eller beroendeproblematik.
Rapporten vänder sig till regeringen men resultatet av kartläggningen kan
även vara intressant för andra aktörer inom området, till exempel kommuner,
regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer.
Syftet med kartläggningen är att ge en lägesbeskrivning av skyddade boenden i Sverige och följa upp kvaliteten i de skyddade boendena med en fördjupning vad gäller tillgänglighet för våldsutsatta med missbruks – och beroendeproblematik samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.
Projektledare för kartläggningen har varit utredaren Kristina Lindholm.
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Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga skyddade boenden för våldsutsatta personer och göra en uppföljning av kvaliteten på dessa
boenden samt en fördjupning vad gäller tillgänglighet för personer med en
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller våldsutsatta med missbrukseller beroendeproblematik.
Arbetet har utgått från den kartläggning som Socialstyrelsen genomförde
2011- 2013 samt myndighetens uppföljning 2016 av kvaliteten i skyddade
boenden. Denna rapport ger en överblick när det gäller antalet skyddade boenden i landet, fördelningen mellan driftsformer, antal platser för vuxna och
barn, bemanning och finansiering. Vidare ger den kunskap om kvaliteten i
skyddade boenden för personer som varit utsatta för våld i nära relationer.
Kartläggningen och uppföljningen av kvalitet bygger på en enkät som hösten
2019 skickades till 282 skyddade boenden i Sverige varav 76 procent besvarade enkäten. Alla resultat bygger på uppgifter som lämnats av verksamhetschef eller motsvarande på boendena. Resultaten visar följande:
I hälften av landets kommuner finns minst ett skyddat boende. Flest skyddade boenden finns i storstadsregionerna.
Under perioden från den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019
bodde cirka 6 500 vuxna och 6 200 barn minst en natt på de skyddade boendena.
Av alla boenden drivs 54 procent ideellt, medan 37 procent drivs i privat
regi och 9 procent av kommunerna.
Totalt 62 procent av de skyddade boendena uppger att de kan ta emot personer med fysisk funktionsnedsättning, 65 procent uppger att de kan ta
emot personer med psykisk funktionsnedsättning och 22 procent uppger att
de kan ta emot personer med missbruks- eller beroendeproblematik.
Totalt 25 procent av de skyddade boendena har endast friliggande lägenheter. Detta är vanligast bland skyddade boenden som drivs i privat regi
(36 procent). Det är 19 procent av de ideella och 15 procent av de kommunala skyddade boendena som endast består av friliggande lägenheter.

Trygghet och säkerhet

En hög andel av de skyddade boendena uppger i enkätsvaren att de har rutiner för olika aspekter av trygghet och säkerhet. Det handlar om rutiner för
hur de ska hantera skyddet för de boende, exempelvis hur personalen tar
emot besökare, telefonrutiner och vad som gäller för de boende som ska besöka det egna hemmet, rutiner för hur personalen ska skyddas mot hot och
risker, rutiner för sekretess och tystnadsplikt, rutiner för att hantera skyddade
personuppgifter för skyddssökande samt rutiner för anmälningsskyldighet om
barn som far illa och att det görs en säkerhetsplanering i samband med inflyttning och utflyttning.
Sedan Socialstyrelsens undersökning 2016 har det skett en ökning av andelen skyddade boenden som har skriftliga rutiner för skyddet för de boende
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och som gör en säkerhetsplanering med vuxna och medföljande barn i samband med inflyttning och utflyttning, som använder olika fysiska skyddsanordningar som olika typer av larm (överfallslarm och inbrottslarm), som har
skriftliga rutiner för hur personal och volontärer ska hantera skyddade personuppgifter, som upprättar genomförandeplaner för de boende och som har
skriftliga rutiner för hur de ska dokumentera genomförda insatser.

Tillgänglighet

Bland de skyddade boendena är det 78 procent som uppger att de avvisat personer på grund av platsbrist eller annan orsak någon gång under den undersökta perioden.
Många skyddade boenden lyfter att det är ett problem att kvinnor och barn
bor kvar länge på det skyddade boendet på grund av att det är svårt att hitta
en ny permanent bostad. Det råder bostadsbrist i många kommuner och det
påverkar att personer kan bli kvar längre än nödvändigt på det skyddade boendet. Det kan också leda till att kvinnan och barnen flyttar ut från det skyddade boendet utan att ha ett stadigvarande annat boende.
Samtliga skyddade boenden kan ta emot nya skyddssökande dagtid på vardagar. Det är även en hög andel skyddade boenden (86 procent) som uppger
att de kan ta emot nya skyddssökande på kvällstid på vardagar. Under dagtid
på helger kan 75 procent av skyddade boenden ta emot skyddssökande.
I jämförelse med Socialstyrelsens undersökning från 2016 så har andelen
skyddade boenden som tar emot barn och som satt en övre åldersgräns för
flickor och pojkar minskat. Av de skyddade boendena är det 6 procent som
satt en övre åldersgräns för flickor och 24 procent som satt en övre åldersgräns för pojkar. Den övre gränsen för flickor var i samtliga fall 21 år och för
pojkar var gränsen 18 år. Vid 2016- års undersökning hade 9 procent av
skyddade boenden en övre åldersgräns för flickor och 47 procent hade en
övre åldersgräns för pojkar. Den övre åldersgränsen 2016 var i samtliga fall
18 år för flickor och för pojkar låg genomsnittet på cirka 16 år.
Totalt 22 procent av de skyddade boendena uppger att de kan ta emot personer med missbruks- eller beroendeproblematik, vilket är en ökning från
undersökningen 2016 då motsvarande andel var 12 procent. Det är dock fortsatt få skyddade boenden som tar emot personer med missbruks- eller beroendeproblematik.
När det gäller personer med fysisk funktionsnedsättning uppger 62 procent
av samtliga skyddade boenden att de tar emot denna målgrupp och 65 procent av skyddade boenden anger att de kan ta emot personer med psykisk
funktionsnedsättning. Vid 2016 – års undersökning ställdes frågan på ett annat sätt vilket inte gör en jämförelse möjlig.
Personer med behov av personlig assistent, ledsagare, hemtjänst eller som
har assistanshund kan tas emot av fler än hälften av skyddade boenden i de
friliggande lägenheterna. Färre kan ta emot personer med stödbehov i det
kollektiva boendet, exempelvis har 39 procent möjlighet att ta emot personer
med personlig assistent i det kollektiva boendet jämfört med 69 procent i friliggande lägenheter.
Jämfört med Socialstyrelsens undersökning 2016 är det en högre andel
skyddade boenden som är anpassade för personer som använder rullstol och
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en högre andel skyddade boenden som använder tolk vid samtal med personer som inte behärskar svenska språket och som använder teckenspråkstolk
för person med dövhet eller hörselskada.

Kunskapsbaserad verksamhet

Av de skyddade boendena uppgav cirka 81 procent att de hade kunskap om
och erfarenhet av standardiserade bedömningsmetoder. Totalt 65 procent av
skyddade boenden har följt upp de boendes uppfattning om det skyddade boendet (exempelvis insatserna, bemötandet, boendemiljön och säkerheten) de
senaste två åren.
Totalt 79 procent av föreståndarna har angett sin högsta utbildning som
universitets- eller högskoleutbildning. Den vanligaste utbildningen är socionom, beteendevetare eller pedagog. Bland övrig personal har 57 procent universitets- eller högskoleutbildning. Omkring 90 procent av de skyddade boendena har personal med kompetens inom området hedersrelaterat våld. Det
område där lägst andel skyddade boenden (36 procent) har kompetens är
våldsutsatta personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Andra områden där en lägre andel av de skyddade boendena uppger att de har kompetens gäller personer med fysisk (55 procent) eller psykisk funktionsnedsättning (66 procent).
I en majoritet (93 procent) av de skyddade boendena har personal och volontärer fått kompetensutveckling om våld i nära relationer under den undersökta tidsperioden från den 31 juli 2018 till den 1 augusti 2019. Det finns
dock skillnader mellan driftsformerna där de ideellt drivna skyddade boendena (86 procent) i högre utsträckning än kommunala (75 procent) respektive
privat drivna (63 procent) skyddade boenden har låtit sin personal delta i
kompetensutveckling om barn som bevittnat våld eller själva utsatts för våld.
Det är ungefär lika stor andel skyddade boenden (93 procent) 2019 som
2016 (96 procent) som genomfört utbildning för personal och volontärer om
våld i nära relationer i form av kurser eller konferenser. Det är fler skyddade
boenden 2019 (22 procent) än 2016 (16 procent) som har genomfört utbildning i form av högskolekurs för personalen. Det är ungefär lika stor andel
skyddade boenden år 2019 (77 procent) än år 2016 (75 procent) som genomfört utbildning för personal och volontärer om barn som bevittnat våld i nära
relationer eller barn som själva utsatts för våld.

Självbestämmande och integritet

Nästan samtliga skyddade boenden erbjuder de skyddsökande egna rum, låsbara toaletter, låsbara duschar samt tillgång till kök och gemenskapsutrymmen. Situationen 2019 är på samma nivå som vid 2016 års undersökning och
de skyddade boendena kan i detta avseende erbjuda stora möjligheter till integritet och självständighet.

Helhetssyn och samordning

Cirka 67 procent av de ideellt och privat drivna skyddade boendena har rutiner för samverkan med socialtjänsten i enskilda ärenden. Många av de skyddade boendena (87 procent) planerar inför utflyttningen tillsammans med socialtjänsten. I jämförelse med 2016 års undersökning har det skett en ökning,
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2016 uppgav endast 45 procent av skyddade boenden att de planerade inför
utflyttningen tillsammans med socialtjänsten.
Majoriteten av skyddade boenden erbjuder olika former av stöd och rådgivning. Nästan samtliga skyddade boenden erbjuder rådgivning (99 procent), individuella stödsamtal (100 procent), stödsamtal i grupp (45 procent),
stödperson vid rättegång eller förhör (96 procent) eller stöd i kontakter med
myndigheter och andra aktörer (99 procent) för personer som bor på boendet.

Socialstyrelsen konstaterar följande:
På flertalet undersökta områden och för många av kvalitetsindikatorerna
kan myndigheten se ett förbättrat utfall. Det är exempelvis en högre andel
skyddade boenden 2019 jämfört med 2016- års undersökning som gör en
säkerhetsplanering med vuxna och barn i samband med inflyttning och utflyttning, som har skriftliga rutiner för hur personal och volontärer ska
hantera skyddade personuppgifter, som upprättar genomförandeplaner för
de boende och som har skriftliga rutiner för hur de ska dokumentera insatser.
Under perioden från den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019
bodde cirka 6 500 vuxna och 6 200 barn minst en natt på de skyddade boendena. Det har skett en ökning med 38 procent för antal vuxna som bott
minst en natt under en 12 -månadersperiod på skyddat boende för barn är
ökningen 95 procent jämfört med siffror från Socialstyrelsens kartläggning
2012.
Det har skett en ökning i andelen skyddade boenden som drivs av privata
aktörer, sedan Socialstyrelsens kartläggning 2012. År 2012 var det endast
8 procent av de skyddade boendena som drevs i privat regi, 2019 var siffran 37 procent.
Nästan samtliga av skyddade boenden erbjuder olika former av stöd, som
rådgivning (99 procent), stödsamtal (100 procent) och stöd i kontakter med
myndigheter och andra aktörer (99 procent) utöver ett tryggt boende för
våldsutsatta.
Många skyddade boenden har både ett kollektivt boende och friliggande
lägenheter. En högre andel skyddade boenden tar emot skyddssökande i
friliggande lägenheter, vilket har ökat tillgängligheten till skyddat boende
för fler grupper, exempelvis för våldsutsatta kvinnor som har husdjur och
våldsutsatta män och pojkar.
Skyddade boenden uppger att de har svårt att ta emot personer med behov
av annat stöd än vad som kan erbjudas på boendet. Det kan handla om personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller ett aktivt
missbruk.
Det behövs mer stöd efter utflytt både för vuxna och för barn, stödet kan
exempelvis vara långvariga boendelösningar.
Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik riskerar att
inte få tillgång till stöd och hjälp utifrån sitt skyddsbehov. Socialtjänsten
fångar ofta inte upp och erbjuder insatser till dessa personer. Socialstyrelsen bedömer att stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor i missbruk- och
beroende behöver utvecklas.
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Inledning
Enligt Brottsförebyggande rådets statistik polisanmäldes 28 400 fall av misshandel av kvinnor över 18 år under 2019. I 31 procent av fallen var kvinnan
och förövaren närstående genom en parrelation, motsvarande tal för män var
6 procent. Det finns dock ett mörkertal när det gäller misshandelsbrott och
många våldsutsatta anmäler inte de övergrepp som de utsätts för i en nära relation. [1] I Sverige utsätts ett stort antal personer för hot och våld. Många av
dessa är kvinnor som är i behov av stöd och skydd på både lång och kort sikt,
till exempel i skyddat boende. Brottsutsatta och deras närstående har rätt till
stöd och hjälp från socialtjänsten (5 kap. 11 § socialtjänstlagen [2001:453]
SoL.) Nästan samtliga kommuner, 98 procent, uppgav i Socialstyrelsens
öppna jämförelser 2019 att de kunde erbjuda skyddat boende till kvinnor som
utsatts för våld av närstående och 92 procent av kommunerna som uppgav
att de kunde erbjuda skyddat boende till män som utsatts för våld av närstående.
Regeringen har presenterat en sektorsövergripande nationell strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin gäller för perioden
2017 till 2026 (skr.2016/17: 10). För att bidra till att nå målen i den nationella strategin gav regeringen i juni 2018 i uppdrag till Socialstyrelsen att fortsatt stödja utvecklingen av arbetet inom vård och omsorg med mäns våld mot
kvinnor (S2018/03516/JÄM delvis). Uppdraget är indelat i sex deluppdrag
varav ett utgör en kartläggning av skyddade boenden i Sverige. Hela uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2021. Socialstyrelsen har valt att
slutredovisa deluppdraget att kartlägga skyddade boenden för våldsutsatta i
juni 2020. Denna rapport utgör slutredovisningen.

Uppdraget
I uppdragsbeskrivningen angav regeringen följande:
Socialstyrelsen ska kartlägga omfattningen och kvaliteten av skyddade boenden för våldsutsatta personer i Sverige. Arbetet ska utgå från den kartläggning som myndigheten genomförde 2012 - 2013 enligt tidigare beslut
från regeringen (S2011/08989/FST) med en fördjupning om tillgänglighet
för våldsutsatta med drogrelaterade problem samt fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar.

Syfte
Syftet med projektet är att ge en lägesbeskrivning av skyddade boenden i
Sverige och att följa upp kvaliteten i de skyddade boendena med en fördjupning vad gäller tillgänglighet för våldsutsatta med drogrelaterade problem
samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.
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Omfattningar och avgränsningar
Undersökningen riktas till landets samtliga skyddade boenden såväl ideella
och kommunala som privata. Undersökningen avser däremot inte kommunernas handläggning av ärenden som gäller våldsutsatta personer. Detta är en
viktig avgränsning eftersom det är kommunerna som har ansvaret för insatser
till våldsutsatta personer. När en kommun ger en annan utförare i uppdrag att
genomföra socialtjänst, ansvarar kommunen ytterst gentemot den enskilde
för att insatserna håller god kvalitet (se 2 kap. 5 och 3 kap. 3 § SoL samt
prop. 2008/09:160 s. 95). Kommunernas arbete belyses i det arbete som görs
inom ramen för Socialstyrelsens arbete med öppna jämförelser.
Många kommuner, privata och ideella aktörer bedriver också andra typer
av stödverksamheter som inte innebär ett skyddat boende. Dessa verksamheter ingår inte i undersökningen. Enkätfrågorna som gäller uppföljning av
kvalitet i skyddade boenden bygger på framtagna indikatorer som är så kallade strukturmått. Detta innebär att undersökningen kan visa vilka förutsättningar de skyddade boendena har att ge bra insatser. För att påvisa vilka effekter insatserna har haft för målgruppen krävs andra mått och
undersökningar. Uppdraget kommer inte att undersöka effekterna av insatserna för målgruppen.

Rapportens disposition
Rapporten inledning innehåller bakgrund, syfte, avgränsningar och vilka definitioner som används i rapporten. Det finns även en beskrivning av indikatorer, metod och datamaterial. Därefter presenteras resultaten från undersökningen. Rapporten avslutas med en diskussion och myndighetens
kommentarer.

Skyddat boende
Det hör till socialnämndens uppgifter att verka för att den som utsatts för
brott och dennas närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska vidare
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. Till socialnämndens uppgifter hör också att ansvara för att barn
som utsatts för brott och dennas närstående samt barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående får det stöd och den hjälp de behöver (5 kap. 11 § SoL). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer ska socialnämnden vid behov erbjuda våldsutsatta vuxna, den som är under 18 år och som har utsatts för våld
eller andra övergrepp av sin partner, eller den som är under 18 år och har utsatts för hedersrelaterat våld stöd och hjälp i form av lämpligt tillfälligt boende som motsvarar den våldsutsattas behov av skydd med utgångspunkt i
utredningen och riskbedömningen (7 kap. 2 § SOSFS 2014). Om den våldsutsatta behöver stöd och hjälp i ett skyddat boende, bör boendet ha tillräcklig
bemanning och tillräckliga skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd
mot hot, våld och andra övergrepp. Det boende som erbjuds den våldsutsatta
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bör vara lämpligt för eventuellt medföljande barn oavsett barnets ålder och
kön. Om det skyddade boendet tar emot barn, bör det i boendet finnas personal med kunskaper om barns behov (AR 7 kap. 2 § SOSFS 2014:4).
Skyddat boende som begrepp förekommer inte i svensk lagstiftning.
Skyddat boende inom socialtjänsten definieras dock i Socialstyrelsens termbank som ” boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda
för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra
övergrepp tillsammans med relevanta insatser.” På ett skyddat boende kan
det finnas olika typer av åtgärder till skydd mot hot, våld eller andra övergrepp, till exempel skyddsanordningar samt möjlighet för den enskilda personen att få samtal och stöd att förändra sin situation. Skyddade boenden kan
drivas av olika aktörer. De flesta drivs av ideella organisationer men det finns
också verksamheter som bedrivs i kommunal regi och av privata aktörer. De
privata aktörerna driver ofta verksamheten i bolagsform, i regel aktiebolag,
men det finns även några enstaka ekonomiska föreningar och stiftelser.
I denna rapport görs jämförelser mellan kommunala, ideellt drivna och privata skyddade boenden. De boenden som drivs av en stiftelse eller en ekonomisk förening har räknats tillsammans med de ideella skyddade boendena. År
2019 fanns det enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 32 verksamheter som erbjuder skyddat boende för våldsutsatta personer som drivs i form
av hem för vård eller boende (HVB). Dessa har därmed beviljats tillstånd att
bedriva verksamheten från IVO. Förutom för skyddat boende i form av HVB
finns ingen tillståndsplikt för att bedriva skyddat boende, som det finns för
vissa andra verksamheter inom socialtjänsten. (7 kap. 1 §. SoL)

Definitioner som används i rapporten
Våld är ett mångtydigt begrepp som i både forskning och praktik definieras
på olika sätt. Bestämmelsen i 5 kap. 11 § SoL handlar om socialnämndens
ansvar för brottsoffer. Med våld eller andra övergrepp av närstående avses i
detta sammanhang systematisk misshandel eller andra övergrepp, till exempel det som omfattas av brottsbalkens bestämmelser om kvinnofridsbrott
(prop. 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor s. 31). Våld
kan ta sig många olika uttryck. Det kan röra sig om grovt våld och sexuella
övergrepp men också om handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som kan ingå i ett mönster av utsatthet: verbala sexistiska kränkningar, isolering från familj, vänner och omgivning, ekonomiskt
utnyttjande eller emotionell utpressning.
Begreppet tillgänglighet har en vid innebörd som regleras i olika lagstiftningar. Det handlar om att byggnader ska vara tillgängliga och användbara
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (8 kap. 1 § plan
och bygglagen [2001:900] PBL.) Även att skapa tillgång till anpassad information och ge möjlighet till delaktighet i olika samhälleliga sammanhang
är aspekter på tillgänglighet. Tillgänglighet handlar också om att vården och
omsorgen ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid.
Funktionsnedsättning definieras i Socialstyrelsens termbank som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd
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av medfödd eller förvärvad skada. Det kan exempelvis handla om nedsatt
kognitiv eller intellektuell förmåga, nedsatt rörelseförmåga eller dövhet. I
uppdraget görs avgränsningen fysisk och psykisk funktionsnedsättning. I Socialstyrelsens insamlade material så omfattas även personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Funktionshinder definieras i Socialstyrelsens termbank
som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. I regeringsuppdraget används formuleringen våldsutsatta med drogrelaterade problem. Socialstyrelsen har i rapporten valt att använda definitionen missbruks- och beroendeproblematik.
När det gäller missbruk och beroende används i Sverige främst International Classification of Diseases and related health problems (ICD) vid diagnostik inom hälso- och sjukvården, medan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) används inom forskning och i viss mån
inom psykiatrisk verksamhet. För att ett beroende ska föreligga ska tre av sex
kriterier enligt ICD-10 vara uppfyllda. Ibland används även diagnosen skadligt bruk som innebär ett bruk av psykoaktiva substanser på ett sätt som skadar hälsan fysiskt eller psykiskt. Inom socialtjänsten gör man i praktiken inga
diagnostiska överväganden, om det inte är fråga om samarbete med hälsooch sjukvården. I SoL, används benämningarna ”missbruk” respektive ”missbrukare”, men en definition av dessa saknas. Traditionellt syftar begreppen
på de negativa sociala konsekvenserna av alkohol och andra droger, men oftast finns också fysiska och psykiska konsekvenser.

Tidigare kartläggning och uppföljning av
kvalitet i skyddade boenden
Socialstyrelsen fick 2011 i uppdrag att göra en samlad analys av insatsen
skyddat boende för hotade personer samt att ta fram ett vägledande material
för berörda målgrupper (regeringsbeslut 11:5 S/2011/8989/FST). Vägledningen Fristad från våld [2] publicerades i september 2013. I uppdraget
ingick även att definiera begreppet skyddat boende och att kartlägga omfattningen av och kvaliteten på skyddade boenden i Sverige. Kartläggningen rapporterades i april 2013 [3]. Vidare skulle ett förslag tas fram till en modell för
hur insatsen skyddat boende kunde kvalitetsutvecklas, följas upp och utvärderas kontinuerligt på nationell nivå. Socialstyrelsen utvecklade ett antal kvalitetsindikatorer för skyddade boenden som ett instrument för att bedöma
kvaliteten i de skyddade boendena. I detta arbete deltog flera andra aktörer:
representanter från skyddade boenden, Riksorganisationen för kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon, Brottsofferjouren Sverige (BOJ),
och Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Indikatorerna var klara i september 2013. I rapporter publicerade 2015 och 2016 har kvaliteten i skyddade boenden följts upp [4, 5].
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Våldsutsatta med funktionsnedsättning och
våldsutsatta med missbruk- och
beroendeproblematik

Det är inte möjligt att ge en överblick om antalet personer som har funktionsnedsättningar eftersom informationen av integritetsskäl inte registreras. Utifrån siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) undersökningar om levnadsförhållanden i olika grupper av befolkningen (ULF/SILC) har omkring 1020 procent av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. 1 Enligt en
rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning (CAN)
är 4 procent av den svenska vuxna befolkningen (17- 84 år) alkoholberoende
(3,1 procent av kvinnorna och 4,8 procent av männen) [6]. Enligt CAN är det
svårt att beräkna exakt hur många som är beroende av alkohol eftersom det i
flera studier framkommit att de med allvarligast problem är underrepresenterade i undersökningar av den allmänna befolkningen. På samma sätt finns
svårigheter att uppskatta antalet personer som är beroende av narkotika i Sverige. Enligt skattningar av utredningen, Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) uppgår antalet personer med alkoholberoende till 330
000, med personer med tungt narkotikamissbruk till 29 500, personer med läkemedelsberoende till 65 000 och frekventa användare av dopningsmedel till
10 000.
En person kan vara extra utsatt för våld i nära relation beroende på exempelvis fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller missbruk. När en person
utsätts för våld i en nära relation kan våldet få olika konsekvenser beroende
på vilka resurser och förmågor personen har eller på olika omständigheter i
personens liv. Följande är exempel på sådana sårbarhetsfaktorer:
okunskap om de rättigheter man har
socialt och ekonomiskt beroende av närstående eller av samhället
konflikt mellan närstående och andras förväntningar
isolering och ensamhet
beroende av andra för att klara vardagslivet
starkt beroende av våldsutövaren.

Ökad risk för våld hos kvinnor med missbruk

Kvinnor i missbruk eller beroende befinner sig ofta i livssituationer som
ökar risken för att utsättas för våld. Samtidigt kan de ha svårare än andra
våldsutsatta kvinnor att få stöd och hjälp. Våldet ses ofta som en konsekvens
av missbruket vilket gör att våldsutsattheten inte uppmärksammas eller
kanske negligeras av samhället. Kvinnor som har problem med missbruk utsätts för både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, och våldet kan vara mycket
grovt. Förövaren är ofta en partner eller före detta partner. Förövaren kan
också vara en bekant eller en yrkesutövare som kvinnorna möter, till exempel
poliser, väktare eller behandlingspersonal. Kvinnorna söker ofta vård först
SCB beskriver i sin undersökning av befolkningens levnadsförhållanden (ULF/SILC) att gruppen ”personer
med funktionsnedsättning” omfattar personer som har åtminstone en av följande nämnda funktionsnedsättningar: synsvårigheter, hörselnedsättning, nedsatt rörelseförmåga, svåra besvär av astma och allergi, svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, i högre grad nedsatt aktivitetsförmåga, stora problem på grund av dyslexi och
eller dyskalkyli eller neuropsykiatrisk diagnos.
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när de fått allvarliga skador och de kan också vara svåra att motivera till varaktiga kontakter med socialtjänsten och hälso- och sjukvården. [7, 8]

Omfattande problem ökar behovet av stöd och
behandling

Många kvinnor i missbruk och beroende har omfattande problem som gör att
de behöver både stöd, behandling och vård. Utöver utsatthet för våld och
missbruk kan dessa kvinnor till exempel ha psykisk eller fysisk ohälsa, vara
arbetslösa, ha ekonomiska problem och kanske vara hemlösa. De kan också
ha erfarenhet av kriminalitet och av att sälja sex. Flera forskningsstudier har
visat att övergrepp i barndomen är vanligare bland kvinnor i missbruk än
bland övriga kvinnor.[7, 8]
Det är väl känt att personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa [9]. Omvänt så har personer med psykisk ohälsa och
psykiatriska diagnoser en ökad risk för beroende. Med samsjuklighet menas
att en person uppfyller diagnostiska kriterier för flera sjukdomar. Samsjuklighet ställer krav på samverkan mellan beroendevård och psykiatri. [9] Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla stöd och
behandling till personer med missbruk eller beroende utifrån sina respektive
ansvarsområden (Prop. 2012/13:77 s.11). Kommuner och regioner ska ingå
en överenskommelse om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar (5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 3§ 2 hälso- och
sjukvårdslagen, HSL).

Ökad risk för våld för kvinnor med
funktionsnedsättning

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld lika mycket eller mer än
andra kvinnor [7]. Kvinnor med intellektuell och psykisk funktionsnedsättning brukar betraktas som särskilt sårbara. Även män med funktionsnedsättning är mer utsatta än andra män. Många som har en funktionsnedsättning är
beroende av andra i sitt dagliga liv. Det kan handla om omvårdnad, stöd och
service utförd av anhöriga, personliga assistenter eller annan personal. Det
kan också handla om tjänster som utförs av andra, till exempel färdtjänst. Beroendet av andra kan vara en förklaring till utsattheten för våld, och det kan
även innebära en risk för upprepat våld. [7, 10, 11, 12, 13]
Svårigheter för våldsutsatta som har en särskild utsatthet att få skydd och
stöd på ett skyddat boende har tidigare lyfts fram i olika rapporter, exempelvis från Länsstyrelserna och Bräcke Diakoni.[14, 15]

Socialstyrelsen utvecklar indikatorer
Socialstyrelsen tar fram indikatorer inom ramen för öppna jämförelser som
belyser olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten och den kommunala
hälso- och sjukvården. Indikatorerna grundar sig i tillgänglig kunskap, de ska
ange en önskvärd riktning och resultaten ska kunna gå att påverka för kommunen eller utföraren. Indikatorerna kan vara ett stöd för huvudmän och utförare i deras arbete med att utveckla sina verksamheter och resultaten riktar
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sig främst till chefer och verksamhetsutvecklare i kommunerna. Socialstyrelsens öppna jämförelser speglar inte socialtjänsten eller kommunala hälsooch sjukvårdens befintliga arbete, utan ska snarare ses som ett underlag där
indikatorerna och resultaten visar i vilken riktning det finns ett utvecklingsbehov. Målet är att jämförelserna kan bidra till verksamhetsförbättring som
kommer brukarna till gagn. Indikatorerna om kvalitet i skyddade boenden
kan användas för att göra nationella studier av hur kvaliteten utvecklas i
skyddade boenden och fungera som stöd i utvecklingen av skyddade boenden
som drivs av kommuner, ideella verksamheter och privata utförare.
Kvalitetsindikatorerna för skyddade boenden utvecklades på uppdrag av
regeringen. De är avsedda att vara ett instrument för att följa upp och utvärdera kvaliteten i de skyddade boendena på nationell nivå. De är också avsedda att utgöra en modell för att utveckla kvaliteten i insatsen, på både nationell och lokal nivå.
Kvalitetsindikatorerna bygger på samlad kunskap från forskningen och
från praktiken. De bygger även på de krav som finns i lagstiftningen och i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt andra vägledande dokument.

Indikatorerna gäller alla typer
av skyddade boenden

Indikatorerna avser kvaliteten i skyddade boenden som de definieras enligt
Socialstyrelsens termbank: ”boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot,
våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser”.
Indikatorerna är generella och gäller för alla typer av skyddade boenden,
det vill säga även sådana som vänder sig till en särskild målgrupp. Särskilda
målgrupper kan till exempel vara våldsutsatta personer med missbruks – och
beroendeproblematik eller våldsutsatta personer med fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning. Vidare kan indikatorerna användas i verksamheter som
bedrivs i kommunal, ideell och privat regi.

Indikatorer för skyddade boenden
som bedriver socialtjänst

De skyddade boenden som varit i fokus när Socialstyrelsen har utvecklat indikatorerna är de som utför insatser enligt SoL. Detta inkluderar samtliga
kommunalt drivna skyddade boenden och sådana som drivs av ideella föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar eller bolag och som tar emot
skyddssökande personer och eventuellt medföljande barn från socialtjänsten.
Det finns dock skyddade boenden som inte utför insatser enligt SoL. Även
dessa kan naturligtvis använda indikatorerna som ett utvecklingsverktyg.
I indikatorerna och därmed också i enkäten efterfrågas skriftliga rutiner på
flera områden (se bilaga 1). I enkäten har Socialstyrelsen definierat begreppet
rutiner som ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska genomföras. I begreppet inryms checklistor, manualer, pm, lokala riktlinjer
med mera.
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Indikatorerna följer kvalitetsmålen för socialtjänsten

För socialtjänstens insatser till enskilda gäller några grundläggande principer.
Exempelvis ska insatserna präglas av en helhetssyn och av kontinuitet.
(prop.1979/80:1 s. 207- 209). Insatserna ska också bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet (1 kap. 1 § SoL). Därutöver
ska socialtjänstens insatser vara av god kvalitet (3 kap. 3 § SoL). Det innebär
bland annat att socialtjänstens insatser ska ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som gäller för verksamheten samt på ett sådant sätt att den
enskildes behov av stöd och hjälp tillgodoses och syftet med insatsen uppnås.
Några andra faktorer som är viktiga för att god kvalitet ska uppnås är rättssäkerhet, den enskildas medinflytande, lättillgängligt stöd och hjälp samt att de
insatser som ges är kunskapsbaserade (prop. 1996/97:124 s. 52).
Av 4 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att för
varje aktivitet ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en
aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Att verksamheterna har utarbetat och fastställt rutiner är alltså en
viktig del i ett ledningssystem för kvalitet.
Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska vidare dokumenteras enligt 7 kap. 1 § SOSFS 2011:9. Ett
ledningssystem innehåller flera delar men i denna uppföljning av kvaliteten i
de skyddade boendena har Socialstyrelsen fokuserat på att de skyddade boendena har rutiner för sina aktiviteter.

Genomförande - metod och material
Socialstyrelsen fick uppdraget att kartlägga och följa upp kvaliteten i skyddade boenden med en fördjupning vad gäller tillgänglighet för våldsutsatta
med missbruks- och beroendeproblematik samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. I Tabell 1 beskrivs hur och när insamlingar av uppgifter
genomförts för att besvara uppdragets frågeställningar.
Tabell 1. Översikt av kartläggningens frågeställningar och genomförande
Frågeställningar
Ge en lägesbeskrivning av
skyddade boenden i Sverige.

En uppföljning av kvaliteten i
skyddade boenden
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Genomförande

Insamlingsperiod

Enkät för att samla in kontaktuppgifter till skyddade boenden riktad till socialtjänsten.
Förteckningar från kvinnojoursorganisationernas webbplatser
över skyddade boenden.
Sökningar på webben,
Enkätundersökning till alla identifierade skyddade boenden riktade till verksamhetsansvarig el.
motsvarande.

Vår 2019
Vår 2019

Augusti-september
2019
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Hur ser tillgängligheten ut för
våldsutsatta med missbruksoch beroendeproblematik
Hur ser tillgängligheten ut för
våldsutsatta med fysiska eller
psykiska funktionsnedsättningar
samt intellektuell funktionsnedsättning

Enkätundersökning till alla identifierade skyddade boenden riktade till verksamhetsansvarig el.
motsvarande.
Intervjuer med socialsekreterare i
15 kommuner.
Kontakt med Socialstyrelsens råd
och intresseorganisationer.

September-oktober 2019

Skyddade boenden identifierades

Arbetet med kartläggningen har utgått från den kartläggning som Socialstyrelsen genomförde 2011-2012 enligt tidigare beslut från regeringen
(S2011/08989/FST) och är en totalundersökning. Kvinnojoursorganisationerna, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (ROKS) och
Unizon har förteckningar på sina webbplatser över vilka kvinnojourer som är
anslutna till respektive organisation och de som erbjuder skyddat boende valdes ut ur dessa förteckningar. En förfrågan om kontaktuppgifter till skyddade
boenden togs även fram i Socialstyrelsens enkätverktyg under våren 2019
och skickades ut till socialförvaltningarna i samtliga kommuner. Totalt 243
kommuner och stadsdelar inkom med svar, vilket innebär 78 procents svarsfrekvens. En förfrågan skickades också ut till Länsstyrelserna. Sammanlagt
identifierades på detta sätt 353 respondenter. Av dessa identifierades 68 som
övertäckning (dubbletter och ej skyddade boenden) efter insamlingens start.
Ytterligare 3 poster togs bort efter genomgång och klassificering av bortfallet. Den slutliga populationen kom således att bestå av 282 skyddade boenden.
I Socialstyrelsens kartläggning som genomfördes 2012 användes begreppet skyddat boende i vid bemärkelse. Skyddat boende var vid den tiden inte
definierat som begrepp i Socialstyrelsens termbank och de som besvarade enkäten 2012 hade själva definierat sin verksamhet som skyddat boende. I årets
kartläggning har Socialstyrelsen använt den definition som myndigheten tog
fram 2013 där Socialstyrelsen definierar skyddat boende som
” boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med relevanta insatser.”
Socialstyrelsen har haft kontakt med Polismyndigheten om deras arbete
med personsäkerhet för hotade personer. Polisens brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet i samtliga polisregioner har tillgång till boenden, där de
tillfälligt kan placera personer i behov av skydd, som ett alternativ till hotell.
Dessa boenden används i första hand vid särskilda personsäkerhetsärenden
till exempel vittnesskydd. Det finns ingen verksamhet eller personal knuten
till dessa boenden utan skyddet i dessa boenden består av att adressen inte är
känd för personen eller personerna som hotar. Polismyndighetens boenden
ingår inte i denna kartläggning. Socialstyrelsen har även haft kontakt med
Migrationsverket. Migrationsverket uppger att de inte har några egna skyddade boenden. De har dock tidigare upphandlat platser i skyddade boenden.
En informationssökning i offentligt tryck och internationella vetenskapliga
tidskrifter har även genomförts om skyddade boenden och personer med
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missbruk- eller beroendeproblematik eller fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Enkätundersökning

En enkätundersökning har genomförts som riktats till verksamhetschefer eller motsvarande på samtliga identifierade skyddade boenden. Enkäten baseras både på kartläggande frågor och på frågor baserade på Socialstyrelsens
kvalitetsindikatorer (se bilaga 1). Enkätundersökningen gjordes i form av en
webbenkät.
Den 3 september 2019 gick en elektronisk enkät ut till samtliga 282 skyddade boenden. Sista svarsdatum var den 7 oktober. Totalt 213 skyddade boenden svarade på enkäten. Svarsfrekvensen var 76 procent.
Bortfallet består dels av de skyddade boenden som inte besvarat enkäten
och av partiellt bortfall, det vill säga att de inte besvarat vissa frågor i enkäten. Bortfallet är något större bland de privat drivna boendena än bland de
kommunalt respektive ideellt drivna. Bland de kommunalt och ideellt drivna
skyddade boendena besvarade 83 procent enkäten. Bland de privat drivna
skyddade boendena var det 65 procent som besvarade enkäten. Fördelningen
utifrån kommunstorlek på den kommun där boendet ligger visar inte någon
större skevhet. I de frågor där uppgifter om antal efterfrågats förekommer
partiellt bortfall. Det partiella bortfallet varierar mellan 0 och 11 procent. Det
är ett relativt litet bortfall så rimligen påverkar det statistiken i liten utsträckning. För en mer detaljerad beskrivning av undersökningen och datainsamling se kvalitetsdeklarationen i bilaga 2.
En extern referensgrupp kopplades till projektet bestående av representanter från tre skyddade boenden i Stockholm, Uppsala och Göteborg, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon, Brottsofferjouren Sverige (BOJ) som har lämnat synpunkter på
kvalitetsindikatorerna. Socialstyrelsen har även inhämtat synpunkter från
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt nätverk” Tillsammans mot
våld i nära relation,” som är ett nätverk för främst privata utförare av skyddat
boende. Socialstyrelsen har även haft kontakt med länsstyrelserna. I revideringen har kvalitetsindikatorernas mått och syfte justerats.
Jämförelser med resultat från Socialstyrelsens uppföljning av kvalitet i
skyddade boenden från 2016 görs i de fall när samma enkätfråga använts vid
både 2016 och 2019 års undersökningar. Jämförelser görs även med resultat
från kartläggningen 2012 – 2013 om samma enkätfråga använts i undersökningarna. En närmare beskrivning av jämförelsebarhet görs i kvalitetsdeklarationen i bilaga 2.

Intervjuer med socialsekreterare

Socialstyrelsen har intervjuat socialsekreterare om tillgång till skyddat boende för personer med funktionsnedsättning eller missbruks- eller beroendeproblematik. Intervjupersonerna arbetar som socialsekreterare med ärenden
som gäller våld i nära relationer och kan ha olika organisatorisk tillhörighet
inom socialtjänsten som missbruk och ekonomiskt bistånd.
Myndigheten har sammanlagt intervjuat 17 socialsekreterare i 15 kommuner. Kommunerna har valts ut i ett stratifierat slumpmässigt urval baserat på
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kommunstorlek och geografi. Initialt togs kontakt via ett missivbrev som
skickades med e-post till socialtjänsten i 40 kommuner. En intervjuguide togs
fram som skickades till intervjupersonerna före intervjun. Exempel på intervjufrågor är: Hur upplever ni tillgång till skyddat boende? Finns det grupper
som utifrån din erfarenhet är svårare att placera på skyddat boende än andra?
Hur arbetar ni för att våldsutsatta personer med fysisk funktionsnedsättning
ska få skydd och stöd? Finns det några hinder? Vilka förutsättningar (kompetensmässiga, resursmässiga, praktiska) skulle behövas för att ge tillgänglighet
till skydd och stöd för våldsutsatta personer med fysisk funktionsnedsättning? Motsvarande frågor har ställts i relation till våldsutsatta med psykisk
funktionsnedsättning och våldsutsatta personer med missbruks- och beroendeproblematik. Intervjuerna varade cirka 60 minuter. Två intervjuer spelades
in och transkriberades, de övriga antecknades och renskrevs i direkt anslutning till intervjutillfället. Intervjusvaren har analyserats genom att innehållet
kodats och grupperats i olika teman.

Samråd med patient- och brukarorganisationer och
intresseorganisationer

Socialstyrelsens råd för missbruks- och beroendefrågor samt myndighetens
nämnd för funktionshinderfrågor har gett synpunkter på projektet under
2019. Rådet för missbruks- och beroendefrågor består av företrädare för professions-, brukar- och patient-organisationer med riksintresse, vilka verkar
inom ANDTS-området (alkohol, narkotika-, dopning-, tobak och spel).
Funktionshindersnämnden är ett rådgivande organ för Socialstyrelsen där
övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionsnedsättning och deras närstående behandlas. I nämnden sitter representanter för patient- och funktionshindersorganisationer. Vidare har olika organisationer och föreningar som företräder personer med
funktionsnedsättningar samt kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik bidragit med sina erfarenheter och synpunkter.
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Kartläggning av skyddade
boenden i Sverige
Antal skyddade boenden
Socialstyrelsen fann genom identifieringen av skyddade boenden under våren
2019 totalt 282 skyddade boenden. I storstadsregionerna finns flest boenden,
26 i Stockholm, 18 i Göteborg, 7 i Malmö och 7 i Uppsala.
Ungefär hälften av Sveriges kommuner saknar skyddat boende i den egna
kommunen. I majoriteten av de kommuner där det finns skyddat boende är
det vanligast att det finns ett eller två boenden.
Socialstyrelsens kartläggning från 2012 identifierade 206 skyddade boenden i ungefär hälften av Sveriges kommuner.

En ökning av skyddade boenden
som drivs av privata aktörer
De skyddade boendena drivs av olika typer av aktörer. Totalt 213 skyddade
boenden besvarade enkäten varav 54 procent drivs av ideella föreningar, 9
procent av kommuner och 37 procent av privata aktörer, i huvudsak i bolagsform. Sedan Socialstyrelsens kartläggning 2012 har det skett en ökning av
skyddade boenden som drivs av privata aktörer. År 2012 var det 8 procent av
de skyddade boendena som drevs i privat regi. År 2019 var siffran 37 procent. Socialstyrelsen har frågat ett nätverk av privata utförare av skyddat boende om anledningar till ökningen av privata skyddade boenden. Nätverket
menar att ökningen kan bero på att ett antal aktörer som tidigare arbetat med
unga ensamkommande eller inom individ och familjeomsorg börjat erbjuda
skyddat boende. Andra orsaker uppges vara att det är enkelt att starta ett
skyddat boende eftersom det inte finns några särskilda krav på bemanning eller kompetens hos personalen, förutsatt att det skyddade boendet inte bedrivs
som HVB.
Det finns även tre stiftelser och en ekonomisk förening som driver skyddade boenden. I samtliga tabeller i denna rapport har dessa slagits ihop med
gruppen ideella föreningar. (Se tabell 2).
Tabell 2. Antal och andel skyddade boenden och antal och andel platser
på de skyddade boendena, per driftsform
Skyddade boenden
Antal
Kommun
Ideell
Privata
Totalt

22

Platser för vuxna

Andel
(%)

Antal

Platser för barn

Andel

Antal

Andel
(%)

20

9

212

13

229

10

115

54

645

39

1116

47

78

37

796

48

1040

44

213

100

1653

100

2385

100
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Antal platser var 1 653 för vuxna och 2 385 platser för barn (se tabell 2).
Jämfört med 2012 års kartläggning så har det skett en ökning av antalet platser för vuxna och barn. I 2012 års kartläggning så redovisades totalt
1 098 platser för vuxna och 1 288 platser för barn.

De flesta skyddade boenden är små
De flesta skyddade boenden är små. Cirka 37 procent av de skyddade boendena som besvarat enkäten har en till fyra platser för vuxna skyddssökande.
Totalt har 72 procent färre än 10 platser och 20 procent har mellan 10-19
platser. Endast 8 procent har fler än 20 platser. Antalet platser skiljer sig åt
mellan olika driftsformer. Av tabell 3 framgår att av de ideellt drivna boendena har majoriteten (86 procent) mellan 1- 9 platser medan de kommunalt
och privat drivna skyddade boendena är större.
Tabell 3. Antal skyddade boenden fördelade på antal platser för vuxna
skyddssökande, per driftsform.
Antal skyddade boenden fördelade på antal platser
Antal
platser

Totalt

1-4

5-9

10-19

>=20

3

5

10

2

20

Ideell

62

37

11

5

115

Privat

10

30

21

9

70

Totalt

75

72

42

16

205

Kommun

När det gäller att ta emot barn som följer med sin förälder är bilden liknande,
de allra flesta skyddade boenden som tar emot medföljande barn är små med
1-9 platser. Tabell 4 visar att ideellt drivna skyddade boenden har flest platser för att ta emot barn.
Tabell 4. Antal skyddade boenden fördelade på antal platser de har för
medföljande barn, per driftsform.
Antal skyddade boenden fördelade på antal platser
Antal
platser

Totalt

1-4

5-9

10-19

>=20

3

3

9

0

15

Ideell

57

34

11

5

107

Privat

9

21

18

9

57

Totalt

69

58

38

14

179

Kommun

De skyddade boendena uppskattar i enkätsvaren att 4 407 vuxna personer och
4 209 barn har bott minst en natt i skyddat boende under året från den 31 juli
2018 till den 1 augusti 2019. Om man gör en uppräkning av antalet vuxna
och barn finner man att det bott cirka 6 500 vuxna och 6 200 barn minst en
natt på skyddat boende under tidsperioden.
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Antalet boende vuxna och medföljande barn som bott minst en natt i
skyddat boende under år 2011 var enligt uppräknade tal 4700 vuxna och
3200 barn. Det har skett en ökning med 38 procent för antal vuxna som bott
minst en natt under en 12- månadersperiod på skyddat boende, för barn är
ökningen 95 procent, jämfört med siffror från Socialstyrelsens kartläggning
2012.
Tabell 5. Antal vuxna och barn som bott minst en natt i det skyddade
boendet under det senaste året (från 31 juli 2018 till den 1 augusti 2019),
per driftsform
Antal vuxna
Kommun (n=15)

Antal medföljande barn
872

401

Ideell (n=106)

2064

2308

Privat (n=70)

1471

1500

Totalt (n=191)

4407

4209

Finansiering

En kombination av verksamhetsbidrag (39 procent), dygnsavgifter (71 procent) och annan finansiering (30 procent) var det vanligaste sättet att finansiera verksamheten för de skyddade boendena som besvarade enkäten. Verksamhetsbidrag från kommuner är något som oftast endast bidragsberättigade
föreningar i en kommun kan söka.
För skyddade boenden i privat regi svarade 95 procent att verksamheten finansieras genom dygnsavgifter som köps och betalas av kommunen (socialförvaltningen). För kommuner som bedriver skyddat boende ingår finansieringen i den kommunala budgeten och tillhör verksamheten på
socialförvaltningen. Ideella skyddade boenden har även angett finansiering
via statligt bidrag. Viktigt att notera är att statsbidrag till kvinno- och tjejjourer inte får användas till personal i skyddat boende. Statsbidraget omfattar
inte kostnader som rör det skyddade boendet om det inte gäller säkerhetsåtgärder. Kvinnojourer och tjejjourer kan få statsbidrag för andra delar av sin
verksamhet, exempelvis för att ge stödinsatser till kvinnor och deras barn när
det gäller rådgivning, samtalsstöd, för att följa med eller på annat sätt stödja
kvinnor i kontakter med myndigheter samt praktiskt stöd, information, kompetensutveckling, utveckling av kvalitetsarbetet och rutiner, se förordning
[2015:454] om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.
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Tabell 6. Finansiering av skyddade boenden, andel per driftsform. Flera
svarsalternativ är möjliga.
Verksamhetsbidrag från
kommunen

Dygnsavgift från
kommunen

Statligt bidrag

Annan finansiering

Kommun

30

30

0

65

Ideell

66

62

56

40

Privat

1

95

0

5

Totalt

39

71

30

30

Av de ideellt drivna skyddade boendena svarar många även annan finansiering och då anges föreningsbidrag från kommun, överenskommelse genom
idéburet offentligt partnerskap (IOP) och regionbidrag. Annan finansiering
kan även vara intäkter av fondmedel, gåvor och donationer.

Olika boendeformer

De skyddade boendena kan vara organiserade på olika sätt. Många har ett gemensamt kollektivt boende och nästan lika många har friliggande lägenheter.
De friliggande lägenheterna kan ligga separat utspritt i olika hus eller tillsammans i ett kluster. I de friliggande lägenheterna kan man ta emot en till två
skyddssökande och medföljande barn. Att ha en blandning av boendeformer
ger möjlighet att ta emot olika målgrupper i olika boendeformer samt tillgodose behov och önskemål från de boende.
Totalt 75 procent av kommunala och 74 procent av de ideellt drivna skyddade boenden har ett gemensamt kollektivt boende. 62 procent av de privat
drivna skyddade boendena har ett gemensamt kollektivt boende.
Cirka hälften av de kommunala (55 procent) och ideellt drivna boendena
(50 procent) har friliggande lägenheter och 87 procent av de privata skyddade boendena har friliggande lägenheter.
År 2016 uppgav 69 procent av skyddade boenden att de hade ett gemensamt kollektivt boende (kommunala 57 procent, ideellt drivna boenden 80
procent och de privat drivna boendena 100 procent) och 44 procent av alla
skyddade boenden svarade att de hade friliggande lägenheter (71 procent av
kommunerna, 39 procent av de ideellt drivna och 63 procent av de privat
drivna skyddade boendena.)
Totalt 25 procent av de skyddade boendena har endast friliggande lägenheter. Detta är vanligast bland skyddade boenden som drivs i privat regi (36
procent). En anledning till att endast erbjuda lägenheter uppges av privata
skyddade boenden vara att det är enklare att få hyresavtal för lägenheter än
att hitta fastigheter som möjliggör kollektivt boende. Det kan även vara en
kostnadsfråga, eftersom fastigheter som möjliggör kollektivt boende beskrivs
ha dyrare driftskostnader. Totalt 19 procent av de ideella och 15 procent av
de kommunala skyddade boendena består endast av friliggande lägenheter.
Det har skett en ökning av andelen skyddade boenden som endast har friliggande lägenheter jämfört med Socialstyrelsens uppföljning från 2016. Då
uppgav 13 procent av skyddade boenden att de endast hade friliggande lägenheter.
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Personer som bor i friliggande lägenheter erbjuds liksom personer som bor
i det kollektiva boendet olika typer av stöd och rådgivning efter behov. Det
kan exempelvis vara stödsamtal, stöd i kontakter med myndigheter och andra
aktörer, samt stödperson eller assistans vid rättegång och förhör.
Tabell 7. Antal och andel skyddade boenden med olika boendeformer,
per driftsform
Kollektiv

Friliggande

Antal

Andel i %

Antal

Andel (%)

Kommun

15

75

11

55

Ideell

85

74

58

50

Privat

48

62

68

87

Totalt

148

69

137

64

De skyddade boendena tar emot olika
målgrupper

Samtliga skyddade boenden tar emot kvinnor och 38 procent tar emot män.
Jämfört med Socialstyrelsens uppföljning 2016 så tar fler skyddade boenden
emot män 2019. År 2016 angav 16 procent av skyddade boenden att de tog
emot män. De skyddade boendena som tar emot våldsutsatta män uppger att
de inte placerar dessa i det kollektiva boendet tillsammans med kvinnor utan
i friliggande lägenheter. Några skyddade boenden uppger att de tar emot män
och pojkar som är utsatta för hedersrelaterat våld på grund av sin sexuella
läggning. En orsak till att en högre andel tar emot män kan vara att fler skyddade boenden har friliggande lägenheter.
Majoriteten av de skyddade boendena tar emot barn (92 procent), personer
utsatta för hedersrelaterat våld (98 procent) och hbtq-personer (90 procent).
Tabell 8 visar att 22 procent av de skyddade boendena uppger att de kan ta
emot personer med missbruks- eller beroendeproblematik. I Socialstyrelsens
undersökning från 2016 uppgav 12 procent av skyddade boenden att de tog
emot personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Det är dock relativt stora skillnader mellan driftsformerna. Totalt 35 procent av de privata
skyddade boendena uppger att de kan ta emot personer med missbruks- och
beroendeproblematik, motsvarande siffra är 11 procent av de ideella skyddade boendena och 30 procent för de kommunala skyddade boendena.
Socialstyrelsen ställde inte någon fråga i enkäten där skyddade boenden
som tog emot personer med missbruks- eller beroendeproblematik skulle specificera vilket stöd de gav. Myndigheten har däremot varit i kontakt med 3 av
dessa boenden som uppger att de tar emot personer med missbruk- eller beroendeproblematik i friliggande lägenheter eller i ett separat kollektivt boende.
Dessa skyddade boenden beskriver att de har kontakt med verksamhet som
genomför avgiftning innan personen kommer till boendet. På boendet har den
skyddssökande tillgång till praktiskt stöd, stödsamtal och motiverande samtal
men inte till behandling. Personer med missbruks- eller beroendeproblematik
beskrivs kunna komma bort från våldet under en akut fas men sedan behöver
de slussas vidare till ett annat boende.
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När det gäller personer med fysisk funktionsnedsättning uppger 62 procent
av samtliga skyddade boenden att de tar emot denna målgrupp. Cirka hälften
av skyddade boenden i privat regi (54 procent) kan ta emot personer med fysisk funktionsnedsättning, för ideella föreningar är siffran 65 procent och för
kommuner är det 75 procent.
När det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning anger 85 procent
av kommunala skyddade boenden att de kan ta emot denna målgrupp jämfört
med 57 procent av de ideella skyddade boendena och 73 procent av de privata skyddade boendena. Det är vidare 82 procent av de skyddade boendena
som anger att de tar emot personer som utsatts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. När det gäller svarsalternativet annan grupp har
skyddade boenden svarat att de kan ta emot:
barn som utsatts för sexuella övergrepp
asylsökande
papperslösa
personer med psykosocial problematik
personer med vittnesskydd
Tabell 8. Antal och andel skyddade boenden som tar emot olika kategorier av skyddssökande, per driftsform. Flera svarsalternativ är möjliga.
Kommun

Kvinnor
Män

Ideell

Samtliga

Privat

Antal
(n=20)

Andel i
%

Antal
(n=115)

Andel
%

Antal
(n=78)

Andel
%

Antal
(n=213)

Andel
(%)

20

100

115

100

78

100

213

100

5

25

24

21

52

67

81

38

Personer med
fysisk funktionsnedsättning

15

75

75

65

42

54

132

62

Personer med
psykisk funktionsnedsättning

17

85

65

57

57

73

139

65

Personer utsatta för hedersrelaterat
våld

20

100

112

97

76

97

208

98

Hbtq-personer

19

95

100

87

73

94

192

90

Personer med
missbruks- eller
beroendeproblematik

6

30

13

11

27

35

46

22

Medföljande
barn

15

75

110

96

70

90

195

92

Personer som
utsatts för prostitution eller
människohandel för sexuella
ändamål

17

85

97

84

61

78

175

82

8

40

35

30

35

45

78

37

Annan grupp
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I de tabeller som följer redovisas möjligheten att ta emot olika målgrupper i
det kollektiva boendet respektive i friliggande lägenheter. Det är färre män
och personer med missbruks- och beroendeproblematik som kan tas emot i
kollektivt boende än i friliggande lägenheter.
Tabell 9. Antal och andel skyddade boenden som tar emot olika kategorier av skyddssökande i kollektivt boende, per driftsform
Kommun
Antal
Kvinnor

Kommun,
Andel i %

Ideell
Antal

Ideell,
Andel
i%

Privat
Antal

Privat,
Andel
i%

Totalt,
Antal

Totalt,
Andel i
%

15

100

85

100

48

100

148

100

2

13

15

18

25

52

42

28

10

67

57

67

29

60

96

65

12

80

52

61

34

71

98

66

15

100

83

98

48

100

146

99

14

93

73

86

43

90

130

88

3

20

11

13

12

25

26

18

Medföljande barn

11

73

82

96

44

92

137

93

Personer som utsatts för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål

12

80

71

84

35

73

118

80

6

40

25

29

17

35

48

32

Män
Personer med fysisk funktionsnedsättning
Personer med psykisk funktionsnedsättning
Personer utsatta för hedersrelaterat våld
Hbtq-personer
Personer med missbruks- eller beroendeproblematik

Annan grupp

Tabell 10 visar att män främst tas emot i friliggande lägenheter (55 procent),
jämfört med att 28 procent av skyddade boenden tar emot män i kollektivt
boende. Personer med missbruks- eller beroendeproblematik tas också emot i
högre utsträckning i friliggande lägenheter (27 procent) jämfört med 18 procent i kollektivt boende.
Tabell 10. Antal och andel skyddade boenden som tar emot olika kategorier av skyddssökande i friliggande lägenhet, per driftsform
Kommun,
Antal
Kvinnor
Män
Personer med fysisk
funktionsnedsättning
Personer med psykisk
funktionsnedsättning
Personer utsatta för hedersrelaterat våld
HBTQ-personer
Personer med missbrukseller beroendeproblematik
Medföljande barn

28

Kommun,
Andel %

Ideell,
Antal

Ideell,
Andel
%

Privat,
Antal

Privat,
Andel
%

Totalt,
Antal

Totalt,
Andel
%

11

100

58

100

68

100

137

100

5

45

20

34

50

74

75

55

8

73

43

74

36

53

87

64

9

82

32

55

52

76

93

68

11

100

56

97

66

97

133

97

10

91

52

90

65

96

127

93

2

18

8

14

27

40

37

27

10

91

55

95

63

93

128

93
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Personer som utsatts för
prostitution eller människohandel för sexuella
ändamål

8

73

50

86

57

84

115

84

Annan grupp

3

27

20

34

33

49

56

41

Svårt att ta emot skyddssökande med en fysisk eller
psykisk funktionsnedsättning och mer omfattande
stöd eller vårdbehov

I anslutning till frågan om vilka grupper som tas emot på det skyddade boendet så fanns möjlighet att kommentera i fritext, vilket 101 respondenter har
gjort. Många skyddade boenden anger att de gör en individuell bedömning av
den skyddssökandes skydds- och stödbehov inför mottagande.
En förutsättning för att kunna ta emot en person beskrivs vara att den
skyddssökande självständigt kan klara sin vardag. Om boendet har ett gemensamt kollektivt boende uppges personerna behöva kunna följa boenderegler. Viktiga aspekter beskrivs vara att personer som bor på det skyddade
boendet klarar sin dagliga livsföring, sköter sin hygien och kan ta sig till och
från sitt rum, sitt badrum, och sin säng på egen hand, med eller utan hjälpmedel.
Ett skyddat boende skriver att de tar emot kvinnor med ”lindrigare funktionsnedsättning både fysiskt och psykiskt”. Andra tar upp att de kan ta emot
kvinnor med funktionsnedsättning, men om dessa personer behöver vård eller omsorg i sin vardag måste placeringen kompletteras med hemtjänst eller
andra stödinsatser till exempel personlig assistans. Socialstyrelsen har inte
ställt frågan om de skyddade boendena tar emot äldre personer, men gruppen
äldre över 65 år nämns när det handlar om kvinnor med fysisk funktionsnedsättning som har behov av hemtjänst.
Respondenter beskriver att det skyddade boendet tar emot personer med
psykisk funktionsnedsättning men inte personer med allvarlig psykisk sjukdom. Flera skyddade boenden skriver att många som kommer till skyddat boende har någon form av psykisk ohälsa men att boendet inte har möjlighet att
ta emot personer som lider av allvarliga psykiska funktionsnedsättningar.
Några exempel som anges är personer som är suicidala, eller har en psykos
eller en omedicinerad psykisk sjukdom.

Svårt att ta emot skyddssökande med ett aktivt
missbruk

I enkäten framkommer att 78 procent av boendena inte tar emot personer
med missbruks- eller beroendeproblematik. En anledning är att många skyddade boenden tar emot barn och det inte anses lämpligt att både ta emot personer med missbruk- och beroende och barn. I fritextsvaren skriver många att
de inte tar emot kvinnor med ett aktivt missbruk. Däremot uppger några
skyddade boenden att de tar emot kvinnor som haft ett missbruk och som behöver stöd i sin drogfrihet eller personer med riskbruk om det finns en upparbetad kontakt med missbruks- och beroendevården.
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Personer med olika stödbehov
Personer med behov av personlig assistent, ledsagare, insats från äldreomsorgen (hemtjänst) eller assistanshund kan tas emot av fler än hälften av de
skyddade boendena i friliggande lägenheter. Färre kan ta emot personer med
stödbehov i kollektivt boende.
Tabell 11. Möjlighet att ta emot personer med olika stödbehov i det
kollektiva boendet och i de friliggande lägenheterna
I det kollektiva boendet

I friliggande lägenheter

Antal

Andel %

Antal

Andel

Personlig assistent

57

39

94

69

Ledsagare

61

41

94

69

Insats från äldreomsorgen, hemtjänst

47

32

90

66

Assistanshund

61

41

102

74

I kommentarerna till frågan lyfts att det kan finnas risker med att ta emot ledsagare och hemtjänstinsatser eftersom det kan öka risken att platsen kan röjas. Några skriver att de gör en enskild bedömning utifrån skyddsbehovet hos
dels kvinnan och familjen ifråga, dels andra kvinnor och familjer som vistas i
det skyddade boendet.
Tabell 12 visar möjlighet att ta emot personer med olika stödbehov i det
kollektiva boendet uppdelat i driftsform. Skillnader finns mellan driftsformerna gällande möjligheten att ta emot personer med hemtjänst, där 40 procent av kommunerna anger att de kan ta emot dessa personer, motsvarande
siffror är 33 procent för de ideella skyddade boendena och 27 procent för de
privata skyddade boendena. Det finns skillnader i möjlighet att i det kollektiva skyddade boendet ta emot personer med assistanshund, där 13 procent av
de kommunala, 38 procent av de ideellt drivna och 56 procent av de privat
drivna skyddade boendena kan ta emot dessa personer. En assistanshund är
en civiltjänstehund, vars syfte är att öka möjligheten för människor med
funktionsnedsättning att få större delaktighet i samhället med hunden som
hjälpmedel.
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Tabell 12. Möjlighet att ta emot personer med olika stödbehov i kollektivt
boende, andel per driftsform.
Kommun
Andel
%
Har det kollektiva skyddade boendet
möjlighet att ta emot personer med personlig assistent?
Har det kollektiva skyddade boendet
möjlighet att ta emot personer medledsagare eller ledsagarservice?
Har det kollektiva skyddade boendet
möjlighet att ta emot personer med insatser från äldreomsorgen (hemtjänst)?
Har det kollektiva skyddade boendet
möjlighet att ta emot personer med assistanshund?

Ideell
Andel
%

Privat
Andel
%

Totalt,
Andel
%

33

36

44

39

33

41

44

41

40

33

27

32

13

38

56

41

Tabell 13 visar möjligheten att ta emot personer med olika stödbehov i de friliggande lägenheterna. De kommunala och ideellt drivna skyddade boendena
uppger i högre utsträckning än privata skyddade boenden att de har möjlighet
att ta emot skyddssökande med behov av personlig assistans, skyddssökande
med ledsagare eller ledsagarservice samt skyddssökande med insatser från
äldreomsorgen (hemtjänst). När det gäller möjligheten att ta emot personer
med assistanshund i de friliggande lägenheterna är det en något högre andel
av privata skyddade boenden som anger att de kan ta emot assistanshundar
(78 procent) jämfört med 73 procent av de kommunala skyddade boendena
och 71 procent av de ideella skyddade boendena.
Tabell 13. Möjlighet att ta emot personer med olika stödbehov, friliggande lägenheter, andel per driftsform.
Kommun
Andel
%
Har det skyddade boendets friliggande
lägenheter möjlighet att ta emot personer med personlig assistent?
Har det skyddade boendets friliggande
lägenheter möjlighet att ta emot personer med ledsagare eller ledsagarservice?
Har det skyddade boendets friliggande
lägenheter möjlighet att ta emot personer med insatser från äldreomsorgen
(hemtjänst)?
Har det skyddade boendets friliggande
lägenheter möjlighet att ta emot personer med assistanshund?

Ideell
Andel
%

Privat
Andel
%

Totalt
Andel
%

73

72

65

69

73

74

63

69

82

72

57

66

73

71

78

74

Barn

Med barn menas alla medföljande barn under 18 år. Totalt 195 skyddade boenden (92 procent) anger att de tar emot barn.

KARTLÄGGNING AV SKYDDADE BOENDEN I SVERIGE
SOCIALSTYRELSEN

31

Olika former av stöd till medföljande barn på skyddat
boende

En majoritet av skyddade boenden som besvarat enkäten och som angett att
de tar emot medföljande barn svarar att de erbjuder stöd eller aktiviteter till
barn.
Tabell 14 visar att av de skyddade boenden som uppgett att de tar emot
barn så är det 94 procent av de ideella skyddade boendena, 87 procent av de
kommunala skyddade boendena och 91 procent av de privat drivna skyddade
boendena som erbjuder stöd eller aktiviteter till medföljande barn.
Det är fler kommunala boenden som inte tar emot barn i det kollektiva boendet vilket kan bero på att kommunala skyddade boenden i högre utsträckning tar emot personer med missbruks- eller beroendeproblematik.
Tabell 14. Antal och andel av skyddade boenden som tar emot barn och
som erbjuder stöd eller aktiviteter till medföljande barn
Antal
Kommun (n=15)

Andel i %
13

87

Ideell

(n=110)

103

94

Privat

(n=70)

64

91

Totalt

(n=195)

180

92

Frågan är villkorad och endast de boenden som uppgett att de tar emot barn
har fått följdfrågor om barn. I fritextsvaren kommenterade 180 skyddade boenden frågan “Beskriv vilket stöd ni kan erbjuda medföljande barn”. Svaren
har sammanställts i några övergripande teman. Respondenternas svar speglar
en variation av vilket stöd som kan erbjudas till barn på skyddat boende.

Många skyddade boenden erbjuder samtalsstöd till barn

I fritextsvaren skriver 56 respondenter att de erbjuder samtalsstöd till barn
som bor på det skyddade boendet. Totalt 65 respondenter uppger att de arbetar med Trappan, som är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld
i sin familj. Många verksamheter uppger att de arbetar med stödsamtal och
samtal enligt Trappan. I fritextsvaren anges att vissa verksamheter förutom
stödsamtal även erbjuder exempelvis motiverande samtal, traumabearbetning, föräldra-barn stöd, terapi i relation till skapande verksamhet som målning och musik samt psykologsamtal.

Olika former för organiserad verksamhet för barn

Ett tema i svaren är olika former för organisering av verksamhet riktad till
barn. Ett skyddat boende beskriver att man har barnverksamhet varje vardag
klockan 13.00-16.30. Ett annat skyddat boende beskriver att de erbjuder förskoleverksamhet som är öppen klockan 9.00-13.00, måndag till fredag med
en anställd förskolelärare. Några av de skyddade boendena beskriver att personal ansvarar för att organisera barnverksamheten på olika sätt. Det kan
vara olika kompetenser och funktioner som fungerar som stöd i verksamheten till barnen, de som tas upp är:
barnsamordnare
barnansvarig
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kontaktperson
förskolelärare
specialpedagog
musikpedagog
fritidsledare
socionom
barnombud
socialpedagog
barnskötare
I fritextsvaren beskrivs vidare hur olika skyddade boenden arbetar med stöd
till barn i form av:
hjälper till med kontakter med skola och förskola
följer med till öppna förskolan
gör månadsplanering för barnet
deltar vid inskolning i skola och förskola
ger stöd i föräldrarollen
ger stöd till föräldern i samtal med skola och förskola
ger läxhjälp och stöd i skolarbetet
ger stöd och är medföljande i kontakten med myndigheter samt hälso- och
sjukvården
tar kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (bup) vid behov
skjutsar till olika aktiviteter
I fritextsvaren anger respondenterna att de försöker underlätta vid kontakter
med kommunen gällande förskola och skola och ibland även se till att skolskjuts fungerar. Några skyddade boenden beskriver att de har ett samarbete
med kommunen kring förskola och skolan och 15 skyddade boenden beskriver att de erbjuder skolundervisning. Det är främst ideella föreningar som
svarat att de samarbetar med en kommun eller kommunala skyddade boenden som beskriver att de erbjuder undervisning.
Viktigt i sammanhanget är att det är hemkommunen, och inte det enskilda
skyddade boendet, som har ansvar för att se till att barnet får den skolgång
som barnet har rätt till (10 kap. 24 § skollagen [2010:800]). Ibland känner
skolan inte till att barnet har flyttat till ett tillfälligt boende i en annan kommun, för att barnet ska få sin skolgång är detta något som behöver uppmärksammas av socialtjänsten.[7]

Organiserade aktiviteter för barn

Ett annat tema handlar om organisering av olika former för fritidsaktiviteter
tillsammans med barn. Det kan vara gemensamma aktiviteter inom- och utomhus tillsammans med personalen och mamman. Ofta beskrivs att det finns
anställda personer som ansvarar för barnverksamheten. Exempel på olika
inom - och utomhusaktiviteter är:
besök vid simhallen, simskola, biblioteket, öppna förskolan
tillgång till aktiviteter som dans, fotboll, gymnastik med mera
utflykter, aktiviteter på skollov, sommarläger för barn som bor, eller bott
på det skyddade boendet
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möjlighet till lek och aktivitet till exempel måla, spela musik, teckna, baka,
eller läsa
vara ute i skog och natur, fiska, tillgång till djur som höns, kaniner och
hästar.

Husdjur

Personer som är utsatta för våld i nära relationer har ibland husdjur som de
behöver ta ansvar för om de flyttar från den gemensamma bostaden. Det
handlar oftast om katter eller hundar eller andra sällskapsdjur men det kan
också handla om andra djur till exempel hästar eller kor. I vissa fall utsätts
också husdjur för våld och förövaren kan använda våld och hot mot djuret
som ett påtryckningsmedel mot den våldsutsatta personen. Det innebär att om
den våldsutsatta inte har andra möjligheter så kan de behöva ta med sig djuren vid en flytt till det skyddade boendet.
Av tabell 15 framgår att 2019 var det 57 procent av de skyddade boendena
som uppgav att de kan ta emot medföljande husdjur. Det finns dock stora
skillnader mellan driftsformerna. Bland de kommunalt drivna skyddade boendet är det endast 25 procent som kan ta emot husdjur, för de privat drivna
skyddade boendena anger 78 procent att de kan ta emot husdjur, och för ideellt drivna skyddade boendena är siffran 49 procent.
Det har skett en ökning jämfört med 2016- års undersökning i andel skyddade boenden som kan ta emot husdjur. Exempelvis svarade 29 procent av de
ideellt drivna skyddade boendena att de kunde ta emot husdjur 2016 jämfört
med 49 procent 2019.
Tabell 15. Antal och andel skyddade boenden som tar emot medföljande
husdjur
2016

2019

Antal

Andel %

Antal

Andel %

Kommun

1

14

5

25

Ideell

24

29

56

49

Privat

3

38

61

78

Totalt

28

28

122

57

Flera skyddade boenden anger att de kan de ta emot personer med medföljande husdjur i friliggande lägenheter, men inte i det kollektiva boendet.
Några skyddade boenden anger att de samarbetar med föreningar som hjälper
till med jourhem till våldsutsattas djur.
En orsak till att fler skyddade boenden kan ta emot skyddssökande och deras medföljande husdjur 2019 jämfört med 2016 kan vara att boendena i
högre utsträckning än tidigare år har tillgång till friliggande lägenheter.
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Många skyddade boenden har avvisat
personer på grund av platsbrist eller
annan orsak
Tabell 16 visar att 78 procent av de skyddade boenden någon gång under perioden från den 1 augusti 2018 till den 31 juli 2019 avvisat personer som sökt
plats på det skyddade boendet på grund av platsbrist eller annan orsak. Statistiken beskriver inte omfattningen, det vill säga hur ofta eller hur många
skyddssökande som det skyddade boendet avvisat.
Vidare anger 22 procent av respondenterna att de inte avvisat personer på
grund av platsbrist eller annan orsak under tidsperioden. I fritextsvaren skriver några skyddade boenden att de haft få placeringar och därför inte behövt
avvisa någon på grund av platsbrist. Några beskriver att de har haft svårt att
fylla sina platser under tidsperioden.
Av tabell 16 går att utläsa att en högre andel ideellt drivna boenden avvisat
personer som sökt plats under den undersökta tidsperioden. Det kan bero på
att ideellt drivna boenden är mindre, det vill säga har färre platser. Det kan
även bero på att vissa skyddade boenden blir tillfrågade om platser i högre
utsträckning än andra. De som avvisat personer har i snitt 7,6 platser medan
de som inte avvisar har i snitt 9,8 platser. Det är fler privat och kommunalt
drivna skyddade boenden än ideellt drivna skyddade boenden som anger att
de inte behövt avvisa personer på grund av platsbrist eller annan orsak.
Skyddade boenden anger i sina fritextsvar till frågan att kvinnor bor kvar
för länge på det skyddade boendet på grund av att det är svårt att hitta en ny
permanent bostad.
Tabell 16. Antal och andel skyddade boendena som under perioden
2018-08-01 - 2019-07-31 någon gång avvisat personer på grund av
platsbrist eller annan orsak, per driftsform
Antal
Kommun (n=20)
Ideell (n=115)

Andel %

13

65

102

89

Privat (n=78)

51

65

Totalt (n=213)

166

78

Svårt att ta emot personer med behov
av annat stöd än vad det skyddade
boendet kan erbjuda
De anledningar som beskrivs som annan orsak till att avvisa personer som
söker plats handlar om att personer inte tillhör målgruppen för det skyddade
boendet och eller att personer har mer omfattande behov av stöd och skydd,
och att det skyddade boendet inte har resurser att ta emot dem. Exempelvis
kan det handla om kvinnor som har ett missbruk, eller en psykisk eller fysisk
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funktionsnedsättning. Det anges även vara svårt att få fram platser till kvinnor som har många barn eller som har husdjur.
Nedan lyfts de anledningar, förutom platsbrist, som de skyddade boendena
angett som orsak till att de inte har möjlighet att ta emot en skyddsökande
svaren är tematiserade utan rangordning.

Skydds- och säkerhetsaspekter
För hög hotbild för att den våldsutsatta ska kunna stanna i närområdet.
Personer som tidigare bott på boendet och som använt hot och våld mot
personalen.
Den skyddssökande har tidigare röjt boendet för obehöriga.
Placering av avhoppade kriminella som kan ange varandra.

Saknar resurser att ge stöd
Avvisning eftersom det skyddade boendet bedömt att verksamheten inte
kan erbjuda det skydd eller stöd som kvinnan eller barnen behöver. Det
kan handla om att personen behöver tillgång till personal dygnet runt eller
att personen behöver omfattande insatser som verksamheten inte har resurser till.
Kvinnor med många barn uppges vara svåra att ta emot om de medföljande barnen överstiger boendets kapacitet.

Pågående missbruk och beroende
Det kan handla om personer som behöver stöd i att fortsätta vara alkohol –
eller narkotikafri eller att de har ett aktivt missbruk och beroende.

Psykisk funktionsnedsättning eller en psykisk sjukdom
att den skyddssökande beskrivs ha allvarlig psykisk ohälsa, att den skyddssökande är suicidal, har en psykisk funktionsnedsättning eller psykiska
sjukdomar.

Bristande tillgänglighet i lokalerna
Boendet är inte anpassat för personer med en fysisk funktionsnedsättning.

Ingen möjlighet att ta emot husdjur
Det går inte att ta emot husdjur i det kollektiva boendet på grund av allergier eller annat, och det saknas en ledig lägenhet dit kvinnan kan ta med
sig husdjur.

Tar inte emot tonårspojkar och män
Den skyddssökande är en man och boendet tar endast emot kvinnor.
Boendet tar emot män men endast i friliggande lägenheter och dessa är
upptagna.
Kvinnor har med söner över tolv år och de friliggande lägenheterna är upptagna.
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Kvalitet i skyddade boenden
Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet
Bemanning
Låg bemanning på nätter och helger

Om den våldsutsatta behöver stöd och hjälp i ett skyddat boende bör boendet
ha tillräcklig bemanning för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld och andra
övergrepp (SOSFS 2014:4 samt indikator 1 i bilaga 1). Att personalen är anställd medför i många fall en trygghet för den enskilda individen. För vissa
skyddssökande räcker det dock att personal finns på plats dagtid medan detför andra kan vara nödvändigt med tillgång till personal dygnet runt.
Att bemanningen varierar mellan tider under dygnet och olika dagar under
veckan ter sig naturligt. Av enkätsvaren framgår att 87 procent av de kommunala skyddade boendena har anställd personal på plats dagtid på vardagar.
Bland de ideella skyddade boendena har 85 procent anställd personal på plats
under dagtid på vardagar. Bland de privata skyddade boendena har nästan
samtliga (96 procent) anställd personal på plats dagtid på vardagar. I undersökningen från 2016 angav samtliga kommunala och privata skyddade boenden och 82 procent av de ideellt drivna skyddade boendena att de hade bemanning dagtid på vardagar.
Under kvällar, nätter och helger är skillnaderna större. Totalt 60 procent av
de kommunala skyddade boendena har anställd personal på plats kvällar, nätter, helger och storhelger. För de privata skyddade boendena varierar bemanningen på kvällar, nätter, helger och storhelger. På vardagskvällar är bemanningen av anställd personal 73 procent, på helgkvällar 63 procent och kvällar
storhelg 67 procent. På nätterna är bemanningen med anställd personal 56
procent. I undersökningen från 2016 hade 75 procent av de kommunalt och
privat drivna skyddade boendena anställd personal på plats kvällar, nätter och
under helger och storhelger.
För de ideellt drivna skyddade boendena varierar bemanningen med anställd personal på plats. På vardagskvällar är bemanningen av anställd personal 20 procent, på helgkvällar 9 procent och kvällar storhelg 9 procent. På
nätterna är 7 procent bemannade med anställd personal. De ideella skyddade
boendena kompenserar detta delvis med volontärer. På vardagskvällar är 25
procent bemannande med volontärer, på helgkvällar 13-15 procent och kvällar storhelg 14 procent. På nätter är 5 procent bemannande med volontärer.
Av de ideellt drivna skyddade boendena var det 2016 mellan 5 och 12 procent som hade anställd personal på plats kvällar, nätter, helger och storhelger.
Många skyddade boenden kommenterar att det vid behov går att nå personal eller volontärer via telefon under kvällar, nätter och helger.
Några skyddade boenden skriver att det utifrån deras erfarenhet ofta inte
finns behov av anställd personal på plats kvällar och nätter. Om det finns ett
gott stöd tillgängligt dagtid på vardagar så klarar kvinnor och barn kvällar
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och helger, eftersom de vet att det finns en återkommande planering och någon som lyssnar och stöttar vid behov. Tillgång till personal dygnet runt kan
enligt dessa respondenter ge indikationer på att kvinnan har behov av stöd
som inte enbart har med våldet att göra och det är viktigt att ge kvinnan verktyg att bygga ett självständigt liv utan våld.

Många har rutiner för hantering av
skyddet för de boende
För att försäkra sig om säkerhet och trygghet i det skyddade boendet är det
viktigt att det finns rutiner för säkerheten som är kända av personalen och
som följs (se indikator 5, bilaga 1.) De skriftliga rutinerna kan gälla hur de
boende ska skyddas från hot om våld och risk för våld. Det kan handla om att
hålla särskilda samtal med de boende om vilka säkerhetsrutiner som gäller på
boendet, exempelvis hur personalen tar emot besökare, telefonrutiner, vad
som gäller för de boende som ska besöka det egna hemmet. Av SOSFS
2011:9 framgår att rutiner ska vara dokumenterade (se 4 kap. 4§ och 7 kap. 1
§).
Tabell 17 visar att en majoritet av de skyddade boendena (92 procent) har
skriftliga rutiner för hur personalen ska hantera hot om våld och risk att
skyddssökande utsätts för våld. Av de kommunala boendena har 95 procent
skriftliga rutiner, av de privata boendena har 97 procent skriftliga rutiner och
av de ideella drivna boendena har 89 procent skriftliga rutiner för skyddet för
de boende.
Tabell 17. Antal och andel skyddade boenden som har skriftliga rutiner för
skyddet för de boende, per driftsform
2016
Antal
Kommun

2019

Andel %

Antal

Andel %

7

100

19

95

Ideell

85

82

102

89

Privat

8

88

76

97

Totalt

100

84

197

92

En hög andel inom alla driftsformer har skriftliga rutiner för skyddet för de
boende. Av tabellen framgår att det skett en ökning i antal och andel som har
skriftliga rutiner för skyddet för de boende sedan 2016.

Säkerhetsplanering
För att säkerheten vid det skyddade boendet ska fungera är det angeläget att
den skyddssökande medverkar till sin egen och de medboendes säkerhet. För
att se till att den enskilda skyddssökande personen är trygg mot fortsatta hot
och ytterligare våld är det viktigt att det görs en säkerhetsplanering dels vid
inflyttningen till det skyddade boendet, dels inför utflyttningen eftersom den
enskilda ska bo och leva utan det skydd som boendet erbjuder (se indikator 2,
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bilaga 1). Ofta inleds en vistelse på ett skyddat boende med ett säkerhetssamtal där personalen informerar om vikten av säkerhetstänkande med hänsyn tagen till tidigare riskbedömningar av polis och socialtjänst. Med säkerhetsplanering avses att personalen tillsammans med den skyddssökande personen
går igenom hens situation när det gäller risken för fortsatt våld och behov av
skydd under tiden på det skyddade boendet [2].
Totalt 92 procent av de skyddade boendena har skriftliga rutiner för att
göra en individuell säkerhetsplanering tillsammans med skyddssökande personer i samband med inflyttning. Färre gör säkerhetssamtal vid utflyttning:
76 procent av alla skyddade boenden uppger att de gör säkerhetsplanering i
samband med utflyttning. Att det är färre som gör säkerhetsplanering inför
utflyttning förklaras med att utflyttningen kan gå fort och att det då inte finns
tid att planera in ett möte för en ny säkerhetsplanering. Ibland flyttar den enskilda personen på eget initiativ och ibland är det socialtjänsten som arrangerar flytten till ett eget boende, ett utslussningsboende, till ett annat skyddat
boende eller ibland till hotell eller vandrarhem.
Jämfört med 2016 års undersökning har det skett en ökning av andelen
skyddade boenden som gör en säkerhetsplanering i samband med inflyttning,
92 procent 2019 jämfört med 79 procent 2016. Det har även skett en ökning
av andelen som gör en säkerhetsplanering inför utflyttning. År 2016 angav
46 procent av skyddade boenden att de gjorde en säkerhetsplanering inför utflyttning, 2019 var det 76 procent.
Tabell 18. Antal och andel skyddade boenden som gör en individuell
säkerhetsplanering med skyddssökande i samband med inflyttning och
utflyttning, per driftsform
Inflyttning
Antal
Kommun

Utflyttning
Andel %

Antal

Andel %

16

80

13

65

Ideell

102

89

79

69

Privat

77

99

69

88

Totalt

195

92

161

76

I kommentarerna till frågan beskrivs att säkerhetsplaneringar görs med de
boende, exempelvis om mobiltelefon, platsinformation, nätverk och det geografiska området.
Ett skyddat boende lyfter att säkerhetsrutiner på boenden för våldsutsatta
är viktigt men vill också lyfta vad de ser som en stor säkerhetsrisk för den
boende det vill säga när kvinnan tvingas ha kontakt med förövaren, exempelvis genom att delta i tingsrättsförhandlingar och i samband med barnens umgänge med förövaren. Ibland fattas beslut om umgänge under tiden som
kvinnor och barn bor på skyddat boende.
Oftast beskrivs utflyttning ske i samarbete eller samråd med socialtjänsten.
Ibland sker oplanerade utflyttningar under tider då personal inte finns på
plats. Ett boende beskriver att placerande kommuner inte alltid meddelar i
förväg när kvinnan ska flytta ut. Ett boende beskriver att de inför utflyttning
försöker att gå igenom säkerheten utanför boendet och var den våldsutsatta
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kan vända sig vid behov av mer hjälp och stöd. Samma skyddade boende lyfter att de ser att placeringstiderna blir kortare och att stödet efter placering är
eftersatt. Ibland beskrivs kvinnor hänvisas till socialtjänstens försörjningsstöd som kan ha begränsade resurser och kunskap om våld. Ett skyddat boende skriver att de försöker följa upp genom hembesök för att erbjuda fortsatt
stöd om det behövs.
Det är också viktigt att det görs en säkerhetsplanering med medföljande
barn och personalen informerar barnen om regler, sekretess kring de andra på
boendet, och hur de kan hantera mobiltelefon och internetkommunikation.
Detta görs för att planera barnens egen säkerhet från hot och våld och för att
medföljande barn ibland beskrivs utnyttjas av förövaren för att komma åt information om den skyddssökande. Totalt 71 procent av de skyddade boendena gör en säkerhetsplanering tillsammans med medföljande barn vid inflyttningen och 62 procent gör det vid utflyttningen (tabell 20).
Fler skyddade boenden gör en säkerhetsplanering med medföljande barn i
samband med inflyttningen 2019 (71 procent) än 2016 (53 procent). År 2016
angav 32 procent av skyddade boenden att de gjorde en säkerhetsplanering
med medföljande barn inför utflyttning, 2019 är siffran 62 procent.
Tabell 19. Antal och andel skyddade boenden som tar emot barn och
som gör en säkerhetsplanering med medföljande barn på boendet vid
inflyttning och utflyttning, per driftsform
inflyttning

utflyttning

Antal
Kommun

Andel %

Antal

Andel i %

9

60

7

47

Ideell

68

62

57

52

Privat

62

89

56

80

Totalt

139

71

120

62

Det är några respondenter som kommenterar sina svar med att säkerhetssamtal görs med föräldrar i samarbete med socialtjänsten. Andra kommenterar att
det skyddade boendet gör säkerhetssamtal med barn utifrån barnets ålder och
mognad.
Det lyfts att barnen i boendet ibland har fortsatt umgänge med den våldsutövande föräldern trots att de bor skyddat. Ett skyddat boende är kritiskt till
vilket stöd barnen får från socialtjänsten efter tiden på boendet. Boendet menar att barnen efter utflyttning ofta återgår till en situation där de i någon utsträckning riskerar att utsättas för våld igen genom att de träffar förövaren eller till och med bor med denna person. Ett annat boende kommenterar att det
ofta kan bli en snabb utflyttning och att hänsyn till barnen inte alltid tas av
socialtjänsten.

Fysiska skyddsanordningar
I möten med skyddade boenden beskrivs det viktigaste skyddet för enskilda
skyddssökande vara att det finns personal på plats och att kvinnan har egen
kapacitet att kunna skydda sig själv och barnen. Det finns dock behov av fy-
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siska skyddsanordningar, även om skyddsbehoven varierar mellan olika målgrupper och vid exempelvis hedersrelaterat våld kan det finnas ytterligare behov av fysiska skyddsanordningar. Samtliga skyddade boenden har angett att
de har någon fysisk skyddsanordning, de flesta har flera. Det kan finnas olika
skyddsbehov beroende på boendeform, det vill säga om det gäller det kollektiva boendet och friliggande lägenheter.
Av tabell 20 framgår att den vanligaste skyddsanordningen är hemlig
adress, följt av överfallslarm och säkerhetsdörr. Det är mer vanligt hos kommunala skyddade boenden att ha sluss och säkerhetsfönster. Bland privat
drivna skyddade boenden har fler kameraövervakning.
Jämfört med undersökningen 2016 använder fler skyddade boenden överfallslarm (70 procent jämfört med 38 procent 2016), inbrottslarm (48 procent
jämfört med 32 procent 2016) och kameraövervakning (34 procent jämfört
med 16 procent 2016).
Tabell 20. Antal och andel skyddade boenden som har fysiska
skyddsanordningar vid det skyddade boendet, per driftsform, flera
svarsalternativ är möjliga.
Kommun
Antal
(n=20)
Säkerhetsdörr

ideell
Andel
%

Antal
(n=115)

Samtliga

Privat
Andel
%

Antal
(n=85)

Andel
%

Antal

Andel
(%)

13

65

77

67

45

58

135

63

5

25

30

26

37

47

72

34

Inbrottslarm

12

60

39

34

52

67

103

48

Överfallslarm

16

80

72

63

62

79

150

70

Säkerhetsfönster

11

55

30

26

28

36

69

32

Kameraövervakning

Sluss
Hemlig adress
Andra skyddsanordningar

5

25

21

18

12

15

38

18

14

70

106

92

74

95

194

91

9

45

51

44

36

46

96

45

Av samtliga skyddade boenden har 45 procent angett att de har andra skyddsanordningar och flera anger att de har personlarm och direktlarm till polis eller väktare. Några skriver att det finns portkod, kodlås och titthål i dörrar. En
aspekt som lyfts i enkätens kommentarer är att det kan vara en fördel att
adressen är känd eftersom det beskrivs vara en trygghet att många känner till
var stadens kvinnojour finns. Det tas även upp att det viktigaste skyddet är att
stärka kvinnors självkänsla och hur hon ska agera i en hotfull situation.
”Skalskydd i all ära men hon ska ut i eget boende så småningom och då
gäller det att hon är mentalt förberedd för då finns inte säkerhetsdörrar,
säkerhetsfönster, slussar och larm. Det räcker ju med att hon ska ut med
soppåsen. Sådana högriskåtgärder tycker inte vi att det behövs generellt
på skyddade boenden. Personalens och verksamhetens kunnande och bemötande är så viktigt för fortsättningen av den våldsutsattas liv.” (kommentar från ett skyddat boende)
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Skydd i arbetsmiljön för personal och volontärer

För att det skyddade boendet ska kunna erbjuda de skyddssökande skydd och
säkerhet behöver personalen arbeta i trygghet och säkerhet. Det skyddade boendet behöver ha rutiner för hur anställd personal och eventuella volontärer
ska skyddas mot hot och risker (3 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS
1993:2 om våld och hot i arbetsmiljön) Av tabell 21 framgår att 77 procent
av de skyddade boendena har skriftliga rutiner mot hot om våld och risk för
våld i arbetsmiljön. Det finns skillnader, främst mellan kommunala och ideellt drivna skyddade boenden. Totalt 90 procent av de kommunala skyddade
boendena har rutiner för hur personal och volontärer ska skyddas mot hot och
risker, motsvarande siffra är 88 procent för de privata och 68 procent för de
ideella boendena. Tabellen nedan visar att det har skett en ökning jämfört
med 2016 i andel skyddade boenden som har skriftliga rutiner för hur personal och volontärer ska skyddas mot hot och risker. År 2016 hade totalt 60
procent rutiner för hur personal och volontärer ska skyddas mot hot och risker, 2019 är siffran 77 procent.
Tabell 21. Antal och andel skyddade boenden som har skriftliga rutiner för
hur personal och volontärer ska skyddas mot hot och risker, per driftsform.
2016
Antal
Kommun

2019

Andel %

Antal

Andel %

7

100

18

90

Ideell

46

54

78

68

Privat

7

88

69

88

Totalt

60

60

165

77

Skyddade boenden ger exempel på hur de arbetar för att personal och volontärer ska skyddas mot hot om våld och risk för våld i arbetsmiljön.
Främst lyfts rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) fram. Det
kan exempelvis innebära att varje nyanställd eller ny volontär ska få en introduktion om hot och våld och känna till eventuella handlingsplaner eller rutiner. Det kan också handla om att verksamhetsansvarig ska försäkra sig om att
varje anställd känner till säkerhetsrutinerna och att det sker kartläggande
samtal med riskbedömning vid nya ärenden. Det kan vidare exempelvis vara
att tillfråga socialsekreteraren när ett ärende aktualiseras om det finns risk för
våld gentemot de anställda och besökare samt om våld mot andra personer
förekommit tidigare. Andra aspekter är att det sker kontinuerlig reflektion
samt risk- och skyddsanalyser.
Ett skyddat boende som drivs av en socialförvaltning beskriver att det
finns en allmän rutin för hela socialförvaltningen och en rutin när medarbetare följer med en våldsutsatt till hemmet för att hämta tillhörigheter.
Andra exempel är att personal och volontärer har tillgång till individuell
extern handledning. Ytterligare exempel som nämns är att det finns ett respektfullt bemötande av personer på boendet och att personalen vid behov
har överfallslarm eller personlarm.

42

KARTLÄGGNING AV SKYDDADE BOENDEN I SVERIGE
SOCIALSTYRELSEN

Rutiner för sekretess och tystnadsplikt

Skyddade boenden i kommunal drift är en del av den kommunala socialtjänsten och styrs av samma regelverk som övrig socialtjänstverksamhet (se indikator 8-9, bilaga 1). Det innebär bland annat att de ska följa offentlighets och sekretesslagen (2009:400), OSL. Av lagen framgår att sekretessen inom
socialtjänsten gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (26 kap. 1 § OSL.)
För enskilda verksamheter som bedriver socialtjänst, till exempel ideella
föreningar är det i stället tystnadsplikt enligt 15 kap. 1 § SoL som gäller. Den
som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet får inte obehörigen röja vad hen då har fått veta om enskildas personliga
förhållanden. Det är alltså olika lagar som reglerar sekretessen beroende på
driftsformen. Av tabell 23 framgår att 94 procent av de skyddade boendena
har rutiner för hur personalen ska hantera sekretess och tystnadsplikt. Tabellen visar att jämfört med undersökningen 2016 så är andelarna på samma
nivå.
Rutinerna kan exempelvis handla om att personalen informeras om vilka
bestämmelser som gäller. Personalen kan också få skriva på ett dokument där
de visar att de är medvetna om bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen respektive socialtjänstlagen. På denna fråga ligger kommunalt drivna
skyddade boenden lägre än andra driftsformer och en orsak kan vara att socialtjänsten redan har rutiner för sekretess inom socialtjänsten vilket också omfattar det kommunalt drivna skyddade boendet.
Tabell 22. Antal och andel skyddade boenden som har skriftliga rutiner för
hur personalen ska informera om sekretess och tystnadsplikt.
2016

2019

Antal
Kommun

Andel %

Antal

Andel %

6

86

17

85

Ideell

77

91

103

90

Privat

8

100

78

100

Totalt

91

91

198

93

I fritextsvaren kommenterar några skyddade boenden att de brukar ha en genomgång av och undertecknande av blankett om sekretess. Frågan om tystnadsplikt tas även upp på arbetsplatsträffar (APT) och på medlems- och personalmöten.

Rutiner för att säkra skyddade personuppgifter

En del personer som söker stöd och skydd i ett skyddat boende kan beviljas
skyddade personuppgifter. Många med skyddade personuppgifter är kvinnor
som lever under hot från en partner eller före detta partner. Många av dessa
kvinnor har barn. Det kan även finnas andra skyddssökande som är utsatta
för hot och våld. Det behövs kunskap i det skyddade boendet för att hantera
skyddade personuppgifter. Det behövs även ett särskilt säkerhetstänkande
kring dessa personer (Se indikator 7, bilaga 1).
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Det finns tre typer av skyddade personuppgifter: s.k. sekretess- eller spärrmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter. Sekretessmarkering innebär att det sätts en markering i folkbokföringsregistret för en
enskilds personuppgifter så att det görs en noggrann prövning innan uppgifterna lämnas ut (5 kap. 5 § OSL). Ansökan om sekretessmarkering görs till
Skatteverket. Skyddad folkbokföring innebär att en person medges vara folkbokförd på en annan folkbokföringsort än där personen är bosatt (16 § folkbokföringslagen [1991:481]. Den särskilda postadressen registreras inte i
folkbokföringen och sprids därför inte till andra myndigheter. Fingerade personuppgifter används vid särskilt allvarliga hot och innebär att en person får
byta identitet genom att använda andra personuppgifter än de verkliga (1 §
lagen [1991:483] om fingerade personuppgifter). Ansökan om fingerade personuppgifter görs till Polismyndigheten.
Av tabell 23 framgår att 78 procent av de skyddade boendena har skriftliga
rutiner för hur personal och volontärer ska hantera skyddade personuppgifter
för dem som bor på det skyddade boendet. Jämfört med 2016 års undersökning har det skett en ökning i andel skyddade boenden som har skriftliga rutiner för hur personal och volontärer ska hantera skyddade personuppgifter.
Tabell 23. Antal och andel skyddade boenden som har skriftliga rutiner
för hur personal och volontärer ska hantera skyddade personuppgifter
för de boende, per driftsform
2016

2019

Antal
Kommun

Andel i %

Antal

Andel i %

6

86

14

70

Ideell

58

68

82

71

Privat

7

88

71

91

Totalt

71

71

167

78

En del av de skyddade boenden som svarat att de har skriftliga rutiner för att
hantera skyddade personuppgifter ger exempel på hur de arbetar. Det kan exempelvis vara att verksamheterna arbetar i ett journalsystem som är begränsat till de anställda som har hand om ärendet. Några skyddade boenden menar att allt sekretessrelaterat material förvaras i låst säkerhetsskåp och att de
kan använda fingerade personuppgifter. Ofta beskrivs att det skyddade boendet gör motringning vid kommunikation med myndigheter eller andra. En
viktig sak enligt de skyddade boendena är att stötta kvinnan och barnen i att
själva påminna om sina skyddade uppgifter i kontakter med andra, för att
minska risken att bli röjda.

Rutiner för genomförandeplaner och
dokumentation

Hur en beslutad insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas hos utföraren. Det framgår av allmänna råd till 6 kap. 2 §
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM, och LSS.
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Av en genomförandeplan bör det bland annat framgå vilket mål insatsen
har, vem eller vilka som ansvarar för genomförandet, när och hur olika aktiviteter ska genomföras, när planen har fastställts och när planen ska följas
upp. En genomförandeplan är ett sätt att se till att insatserna utförs på ett
rättssäkert sätt för enskilde. Av tabell 24 framgår att 84 procent av de skyddade boendena upprättar genomförandeplaner för dem som bor på det skyddade boendet. En större andel skyddade boenden 2019 upprättar genomförandeplaner för de boende, jämfört med 2016.
Tabell 24. Antal och andel skyddade boenden som upprättar genomförandeplaner för de boende, per driftsform.
2016

2019

Antal
Kommun

Andel i %

Antal

Andel i %

6

86

17

85

Ideell

60

71

93

81

Privat

5

63

69

88

Totalt

71

71

179

84

Av 11 kap. 5 § SoL framgår att socialtjänsten ska dokumentera både handläggningen av ärenden som rör enskilda och genomförandet av beslut om
stödinsatser, vård och behandling. Dokumentationen ska visa de beslut och
åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av
betydelse. Dokumentationen ska innehålla uppgifter som är relaterade till
mottagandet, genomförandet, uppföljningen och avslutningen av uppdraget
(6 kap. 1-5 § SOSFS 2014:5). Dokumentationen är en förutsättning för rättssäkerhet i socialtjänstens insatser och nödvändig för verksamhetens egen
uppföljning och utvärdering av verksamheten. Tabell 25 visar att 91 procent
av de skyddade boendena har skriftliga rutiner för hur de ska dokumentera
genomförda insatser. Det är en större andel skyddade boenden 2019 än 2016
(77 procent) som har skriftliga rutiner för dokumentation av genomförda insatser.
Tabell 25. Antal och andel skyddade boenden som har skriftliga rutiner för
dokumentation av genomförda insatser, per driftsform.
2016

2019

Antal
Kommun

Andel i %

Antal

Andel i %

7

100

19

95

Ideell

63

73

101

88

Privat

7

88

73

94

Totalt

77

77

193

91

I anslutning till denna fråga beskriver några skyddade boende att deras rutiner ingår i kvalitetsledningssystemet.

Rutiner för anmälningsskyldigheten när barn far illa

Anställda vid kommunala skyddade boenden är enligt 14 kap. 1 § SoL skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om
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eller misstänker att ett barn far illa. Samma skyldighet gäller även dem som
är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör
uppgifter som berör barn och unga eller annan sådan yrkesmässigt bedriven
enskild verksamhet inom hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område.
Ideella föreningar som genom avtal med kommunen utför insatser enligt SoL
omfattas också av anmälningsskyldigheten (prop. 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall s. 60). Detsamma gäller om de bedriver tillståndspliktigt verksamhet enligt 7 kap. 1 § SoL. Ideella föreningar i övrigt omfattas inte
av anmälningsskyldigheten. De omfattas istället av den allmänna rekommendationen i 14 kap. 1 c § SoL att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.
Av tabell 26 framgår att totalt 88 procent av de skyddade boendena har
skriftliga rutiner för att göra anmälningar när det gäller barn där socialtjänsten behöver ingripa till barnens skydd. Vid 2016 års undersökning var frågan
något annorlunda ställd vilket gör att en jämförelse inte är möjlig.
Tabell 26. Antal och andel skyddade boenden som har skriftliga rutiner för
att göra anmälningar när det gäller barn där socialtjänsten kan behöva
ingripa till barnens skydd.
2019
Antal

Andel %

Kommun

17

85

Ideell

96

83

Privat

75

96

Totalt

188

88

Tillgänglighet
Tillgänglighet natt olika beroende på driftsform

För våldsutsatta personer kan det finnas behov av skyddade boenden som har
möjlighet att ta emot skyddssökande dygnet runt, året runt (se indikator 13,
bilaga 1) Enligt Socialstyrelsens vägledning Fristad från våld, är det viktigt
att det finns skyddade boenden som kan ta emot skyddssökande under hela
dygnet. När en hotad person söker skydd så är det viktigt att de inte mot sin
vilja ska behöva återvända till en hotfull situation. Det finns forskning som
visar att våld ofta ökar i samband med uppbrottet från våldsförövaren [2, 16].
Då beslutet att lämna en våldsam relation kan vara komplicerat och ta tid är
det angeläget att de skyddsökande får stöd och hjälp när behov uppstår.
Samtliga skyddade boenden kan ta emot nya skyddssökande på vardagar
dagtid. Det är även en hög andel av de skyddade boendena som kan ta emot
skyddssökande kvällstid på vardagar (86 procent). Omkring 75 procent av
skyddade boenden uppger att de kan ta emot skyddssökande dagtid under
helger och strax över hälften av de skyddade boendena kan ta emot skyddssökande nattetid. Det är främst kommunala och privata skyddade boenden
som kan ta emot skyddssökande alla tider.
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Tillgänglighet för barn på skyddat boende

Det boende som erbjuds den våldsutsatta bör vara lämpligt för eventuellt
medföljande barn, oavsett barnets ålder och kön (AR 7 kap. 2 § SOSFS
2014:4). Det finns dock skyddade boenden där det kan vara olämpligt för
barn att bo, exempelvis på skyddade boenden som tar emot personer med
missbruksproblem. Det finns också boenden som begränsar mottagandet av
medföljande barn, särskilt pojkar i tonåren. I enkäten ställdes frågan om det
skyddade boendet har en övre gräns för hur gamla medföljande barn kan
vara. Av de skyddade boendena uppgav 24 procent att de satt en övre åldersgräns för pojkar och 6 procent hade satt en övre åldersgräns för flickor. Av
de skyddade boendena 2016 var det 9 procent som uppgav att de satt en övre
åldersgräns för flickor och 47 procent som hade satt en övre åldersgräns för
pojkar. Det är betydligt färre 2019 (24 procent) än 2016 (47 procent) som satt
en övre åldersgräns för pojkar.
De skyddade boenden som satt en övre åldersgräns fick ange denna.
Tabell 27 visar att åldersgränsen för både flickor och pojkar är 18 år (median) i kommunala skyddade boenden. För ideellt drivna skyddade boenden
är åldersgränsen i median 18 år för flickor och 16 år för pojkar. För privata
skyddade boenden är åldersgränsen i median 16 år för flickor och 16 år för
pojkar.
Den övre åldersgränsen 2016 var i samtliga fall 18 år för flickor och för
pojkar låg genomsnittet på cirka 16 år. De lägsta åldrarna för pojkar var 13 år
i kommunala boenden och 12 år i ideellt drivna. Inga privata skyddade boenden hade 2016 satt någon åldersgräns för medföljande barn.
Tabell 27. Övre åldersgräns för medföljande barn, per driftsform
Kommun
Flickor

Ideell

Pojkar

Flickor

Privata

Pojkar

Flickor

Pojkar

Medel

18

18

16

16

15

16

Lägsta maxålder

18

18

7

7

12

12

Median

18

18

18

16

16

16

Högsta maxålder

18

18

21

18

18

18

I kommentarer till frågan uppger skyddade boenden att de inte placerar tonårspojkar i det kollektiva boendet, däremot i friliggande lägenhet. Flera skriver att de gör individuella bedömningar från fall till fall. Ett skyddat boende
skriver att äldre barn ofta placeras i lägenheter eftersom boendet upplevt att
barnen finner det jobbigt att bo kollektivt. Ett skyddat boende har satt en övre
gräns på 7 år på grund av att boendet är väldigt litet (30 kvm).
En anledning till åldersgräns för pojkar anges vara att det händer att tonårspojkar som upplevt våld i hemmet själva utövar våld mot sin mamma, syskon eller andra och därför kan innebära otrygghet för andra i boendet.
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Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättningar

För att kunna tillgodose behoven hos en person med funktionsnedsättning är
det angeläget att lokalerna för det skyddade boendet är anpassade (se indikator 15, bilaga 1). Det kan därför behöva ställas särskilda krav när det gäller
lokaler, bemanning och kompetens hos personalen [2]. För att en person med
funktionsnedsättning ska känna trygghet är det viktigt att det fungerar med
det praktiska i boendet. Det kan handla om att kunna använda hjälpmedel, att
eventuell medicinering fungerar och att hen vid behov kan få hjälp med vardagssaker. Att boendet är tillgängligt är viktigt även för att en kvinna ska
kunna ta med barn med funktionsnedsättning. Detta gäller exempelvis för
personer som har hjälpmedel för funktionsnedsättning, som rullstol eller rullator. I enkäten ställs frågor om anpassade lokaler för skyddade boenden. Det
kan även finnas behov av andra typer av anpassningar för att öka tillgängligheten för olika funktionsnedsättningar.
I tabell 28 redovisas uppgifter om skyddade boenden som har anpassade
lokaler för personer som använder rullstol. Här framgår att de kommunala
skyddade boendena har högst grad av tillgänglighet för personer som använder rullstol. Totalt 70 procent har minst en toalett som är anpassad för en person som använder rullstol, motsvarande andel bland de ideellt drivna skyddade boendena är 49 procent och för de privata boendena är andelen 59
procent.
Tabell 28, Antal och andel skyddade boenden som har anpassade
lokaler för personer som använder rullstol, per driftsform.
Kommun,
Antal

Kommun,
Andel
%

Ideell,
Antal

Ideell,
Andel
%

Privat,
Antal

Privat
andel
%

Andel
totalt
%
n=213

Entrén är tillräckligt stor för att
en person som använder rullstol

17

85

88

77

56

72

76

Minst ett boenderum är anpassat för en person som använder rullstol

13

65

66

57

50

64

61

Minst en toalett är anpassad
för en person som använder
rullstol

14

70

56

49

46

59

54

Minst ett duschutrymme är
anpassat för en person som
använder rullstol

13

65

55

48

46

59

54

Kök kan nås med rullstol

15

75

79

69

57

73

71

Gemenskapsutrymmen kan
nås med rullstol

15

75

84

73

54

69

72

I jämförelse med 2016 års undersökning är det en högre andel skyddade boenden som är anpassade för personer som använder rullstol. Förbättringarna
har skett inom ideella och privat drivna driftsformer.

48

KARTLÄGGNING AV SKYDDADE BOENDEN I SVERIGE
SOCIALSTYRELSEN

I enkäten ställdes frågan om det kollektiva skyddade boendet är i ett eller
flera våningsplan. Tabell 29 visar att totalt 49 procent av de kollektiva boendena har flera våningsplan. Det skiljer sig dock åt mellan driftsformer i hur
hög andel som har en uppdelning i flera våningsplan.
Tabell 29. Antal och andel skyddade boendet där det kollektiva boendet
är i flera våningsplan, per driftsform
Antal

Andel %

Kommun

12

80

Ideell

26

31

Privat

35

73

Totalt

73

49

På följdfrågan om det finns hiss mellan våningsplanen svarar 91 procent av
de privata skyddade boendena att de saknar hiss mellan våningsplanen; motsvarande siffror är 65 procent för de ideella boendena och 42 procent för de
kommunala skyddade boendena.
I de fall hiss finns svarar ideella och privata skyddade boenden att hissen
rymmer en rullstol. För de kommunala skyddade boendena är det 12 procent
som svarar att hissen inte rymmer en rullstol.

Många skyddade boenden använder tolk

En myndighet ska använda tolk och se till att översätta sina handlingar om
det behövs för att den enskilde ska kunna ta tillvara på sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska. En myndighet ska
under samma förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar
tillgängligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning
som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala. Det framgår av 13 §
förvaltningslagen (2017:900). (Se även indikator 16 i bilaga 1).
Om en skyddssökande har bristande kunskaper i svenska kan det innebära
att personalen inte kan uppmärksamma och tillgodose viktiga skydds- och
stödbehov. Skyddade boenden som bedriver verksamhet inom socialtjänsten
kan därför behöva anlita tolk. På så sätt kan de försäkra sig om att de förstår
den enskildes behov och önskemål och att den enskilde kan ta del av säkerhetsinformation och annan information som ges på det skyddade boendet.
Tabell 30 visar att det i 2019 års undersökning är 78 procent av de skyddade
boendena som använder tolk vid samtal med skyddssökande som inte behärskar svenska. Störst andel som använder tolk finns hos de kommunala skyddade boendena, 95 procent. När det gäller teckenspråkstolk för person med
dövhet eller hörselskada anger totalt 38 procent att de använder teckenspråkstolk. Totalt 50 procent av de kommunalt drivna skyddade boendena,
33 procent av de ideellt drivna och 41 procent av de privat drivna boendena
anger att de använder teckenspråkstolk.
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Tabell 30. Antal och andel skyddade boenden som använder tolk vid
samtal med skyddssökande, per driftsform
Teckenspråkstolk

Tolk
Antal

Andel %

Antal

Andel %

Kommun

19

95

10

50

Ideell

79

69

38

33

Privat

68

87

32

41

Totalt

166

78

80

38

I jämförelse med 2016 års undersökning är det en högre andel 2019 som använder tolk vid samtal med personer som inte behärskar svenska språket respektive använder teckenspråkstolk för person med dövhet eller hörselskada.
År 2016 var det 62 procent av de skyddade boendena som använde tolk och
22 procent som använde teckenspråkstolk.
Många kommenterar att de anlitar tolk vid behov, exempelvis genom tolkförmedling eller tolk direkt via telefon. Några skriver att det i avtal med placerande socialtjänst är specificerat att det ingår att bekosta kostnader för tolk.
Det kan exempelvis vara så att socialtjänsten står för kostnaderna gällande telefontolk för ett visst antal samtal i veckan beroende på stödbehov.
Några skyddade boenden skriver att de har egen personal som är kunnig i
andra språk. Några kommenterar att de ännu inte haft behov att anlita teckenspråkstolk medan andra beskriver att de använt sig av teckenspråkstolk vid
behov och då har använt tolk via bildtelefoni eller tolk på plats.

Självbestämmande och integritet
Några grundläggande faktorer för att slå vakt om den personliga integriteten
kan för många vara att ha tillgång till ett eget rum, samt till toaletter och
duschrum där man kan stänga dörren om sig. Det kan även vara viktigt att
själv kunna bestämma när och vad man ska äta till middag, särskilt när man
har medföljande barn. Tillgång till kök, eget eller delat, kan därför vara betydelsefullt i ett skyddat boende. Av tabell 31 framgår att en hög andel av de
skyddade boendena, så gott som samtliga, erbjuder egna rum, låsbara toaletter och duschar samt kök och möjlighet att laga sin egen mat. De skyddade
boendena har också gemenskapsutrymmen där de boende kan umgås med
varandra.
Tabell 31. Andel (%) skyddade boenden med möjlighet till integritet och
delaktighet, per driftsform
Egna rum

50

Låsbara
toaletter

Låsbara
Duschar

Tillgång till
kök

Gemensamhetsutrymmen

Kommun (n=15)

93

100

100

93

100

Ideell (n=85)

98

100

100

100

100

Privat (n=48)

100

100

100

100

100

Totalt (n=148)

98

100

100

99

100
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I 2016 års undersökning var resultaten liknande. De skyddade boendena
kunde i detta avseende erbjuda stora möjligheter till integritet och självständighet.

Kunskapsbaserad verksamhet
I en kunskapsbaserad socialtjänst kan det ingå att använda vetenskapligt utprovade standardiserade bedömningsmetoder, exempelvis för att upptäcka
våld i nära relationer, avgöra hur allvarligt våldet är och göra riskbedömningar [17] (se indikator 21, bilaga 1.) De standardiserade metoderna består
ofta av ett frågebatteri och en medföljande instruktion för att tolka svaren.
Metoderna används bland annat inom socialtjänsten, av polisen och på kvinnojourer och skyddade boenden.
Totalt 81 procent av de skyddade boendena svarar att det finns personal eller volontärer på det skyddade boendet som har kunskap om och erfarenhet
av standardiserade bedömningsmetoder. Högst andel som använder standardiserade bedömningsmetoder finns bland de kommunalt drivna skyddade boendena (90 procent). Bland privat drivna skyddade boenden uppger 88 procent att de har personal med kunskap om och erfarenhet av standardiserade
bedömningsmetoder. Bland de ideellt drivna skyddade boendena är siffran 75
procent.
Tabell 32. Antal och andel skyddade boenden där det finns personal med
kunskap om och erfarenhet av standardiserade bedömningsmetoder,
per driftsform
2016

2019

Antal
Kommun

Andel %

Antal

Andel %

7

100

18

90

Ideell

52

61

86

75

Privat

6

75

69

88

Totalt

65

65

173

81

Av tabellen framgår att det skett en ökning av andelen skyddade boenden
som har kunskap om och erfarenhet av standardiserade bedömningsmetoder
jämfört med 2016.
Det finns ett flertal metoder som är framtagna och används i de skyddade
boendena. Tabell 33 visar de vanligast förekommande bedömningsmetoderna
som de skyddade boendena har kunskap om och erfarenhet av. Den vanligaste bedömningsmetoden är FREDA som 67 procent av de skyddade boendena har kunskap om och erfarenhet av, metoden SARA har 40 procent av de
skyddade boendena kunskap om och erfarenhet av och 53 procent av de
skyddade boendena har personal med kunskap och erfarenhet av metoden
PATRIARK.
Socialstyrelsen har upphovsrätt till FREDA, SARA är ett amerikanskt
verktyg som har översatts till svenska, och PATRIARK består av en vägledning för att bedöma och hantera risk för hedersrelaterat våld.
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Tabell 33. Antal och andel skyddade boenden med personal med kunskap och erfarenhet av standardiserade bedömningsmetoder, per driftsform
Kommun
Antal

Kommun,
Andel %

Ideell,
Antal

Ideell,
Andel %

Privat,
Antal

Privat,
Andel
%

Totalt,
Antal

TotaltAndel
%

SARA

5

25

43

37

37

47

85

40

FREDA

17

85

74

64

51

65

142

67

PATRIARK

11

55

49

43

52

67

112

53

1

5

21

18

18

23

40

19

Annan metod

Fler än hälften av de skyddade boendena följer upp
de skyddssökandes uppfattningar

För att det skyddade boendet ska kunna följa upp och utveckla sin verksamhet kan de enligt indikator 22 (se bilaga 1) följa upp de skyddssökandes uppfattning om kvaliteten i det skyddade boendet. Det här kan göras på olika
sätt, exempelvis genom enkäter eller systematiska intervjuer med de boende.
Totalt 65 procent av de skyddade boendena har undersökt de boendes uppfattningar om det skyddade boendet under de senaste två åren, om någon annan har gjort en brukarundersökning på uppdrag av det skyddade boendet ska
denna räknas. Tabell 34 visar de skyddade boenden som svarat ja på frågan
om de undersökt de boendens uppfattning och vilka områden de följer upp.
Undersökningen inkluderar frågeområden om bemötande, boendemiljön, insatserna och säkerhet. Exempel på insatser kan vara stödsamtal och rådgivning.
Många skyddade boenden följer även upp andra områden. Andra områden
är tillgänglighet, inflytande, personalens kompetens, vilket stöd de har fått
under vistelsetiden, förändring av livssituation, synpunkter på stöd till eventuella barn, trygghet, trivsel, förbättringsbehov, närmiljö, aktiviteter, samt
samarbete mellan klient och personal respektive klient och socialtjänst. Eftersom frågan i 2016 års undersökning var något annorlunda ställd är en jämförelse inte möjlig.
Tabell 34. Andel skyddade boendena (%) som följer upp och undersöker
de boendes uppfattning om det skyddade boendet under en tvåårsperiod, per område och driftsform*.
Kommun %

Ideell %

Privat,%

Totalt

Boendemiljö

85

96

98

96

Bemötande

100

100

100

100

Insatser

100

99

98

99

Säkerhet

92

92

98

94

Annat område

85

36

51

46

*Tabellen inkluderar de som svarat ja på frågan om de undersökt de boendes uppfattningar om det
skyddade boendet under de senaste 2 åren.
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Personal med universitets- eller högskoleutbildning
och lång erfarenhet – skillnader mellan driftsformer

För att kunna bedriva ett arbete på ett skyddat boende som är baserat på kunskap är det viktigt att personalen har lämplig utbildning och erfarenhet.
Enligt 3 kap. 3 § SoL ska personal som utför uppgifter inom socialtjänsten
ha lämplig utbildning och erfarenhet. I Socialstyrelsens allmänna råd i 4 kap.
SOSFS 2014:4 beskrivs vilken kunskap den personal som genomför insatser
i verksamheter som är särskilt inriktade på att ge stöd och hjälp till våldsutsatta bör ha. Personalen på till exempel skyddade boenden bör ha kunskap
om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att
omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet (se indikator 23 i bilaga 1).
I tabell 35 redovisas utbildningsnivån och yrkeserfarenheten hos föreståndare och personal på de skyddade boendena. Av tabellen framgår att 79 procent av alla föreståndare har angett universitet eller högskola som sin högsta
utbildning. Det skiljer sig dock åt mellan driftsformerna. Totalt 100 procent
av föreståndarna på kommunala skyddade boenden har angett universitet eller högskoleutbildning som sin högsta utbildning, motsvarande siffror är 70
procent för föreståndare på ideellt drivna boenden och 88 procent för föreståndare på privat drivna skyddade boenden. Av dem som redovisat vilken
utbildning föreståndarna har är det vanligaste svaren socionom, beteendevetare eller pedagog. Om det skyddade boendet har HVB-tillstånd ska föreståndaren bland annat ha högskoleutbildning vars innehåll är relevant för den
verksamhet som bedrivs (se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(HSLF-FS 2016:55) om hem för vård eller boende).
Av personalen är det 57 procent som har universitets- eller högskoleutbildning. Av personalen i kommunala skyddade boenden är det 80 procent som
har högskole- eller universitetsutbildning, i ideellt drivna boenden är siffran
67 procent och i privata drivna skyddade boenden är den 43 procent.
Föreståndarna har i högre utsträckning än övrig personal universitets- eller
högskoleutbildning. Totalt 9 procent av samtliga föreståndare och 25 procent
av all personal har högst gymnasieutbildning. Personalen på de privata skyddade boendena har lägre utbildningsnivå än personalen på ideella och kommunala skyddade boenden.
Frågan ställdes annorlunda vid 2016-års undersökning så en jämförelse är
inte möjlig.
Tabell 35. Utbildningsnivå för föreståndare och personal vid skyddade
boenden, per driftsform
Grundskola
Personal

Andel
%

Antal

Universitet
Högskola

Gymnasium
Andel
%

Antal

Antal

Annan utbildning

Andel
%

Andel
%

Antal

Kommun

Föreståndare

0

0

0

0

15

100

0

0

Kommun

Personal

0

0

9

7

98

80

15

12

Ideell

Föreståndare

1

1

13

13

69

70

16

16

Ideell

Personal

1

0

85

22

262

67

44

11
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Privat

Föreståndare

0

0

3

4

60

88

5

7

Privat

Personal

4

1

146

33

191

43

108

24

Alla

Föreståndare

1

1

16

9

144

79

21

12

Alla

Personal

5

1

240

25

551

57

167

17

Utbildningar på personalen som anges av respondenterna är socionom, beteendevetare, pedagog, socialpedagog, psykolog, förskolelärare, sfi- lärare, kriminolog, genusvetare, statsvetare, behandlingsassistent, alkohol- och drogterapeut, fritidsledare, hantverkspedagog, administratör, djurskötare,
arbetsterapeut, polis, sjuksköterska, undersköterska och elevassistent.
De ideella skyddade boendena uppger att riksförbunden (ROKS och Unizon) erbjuder olika utbildningar till personer som arbetar som volontärer och
till anställda i de skyddade boendena.
I enkäten ställs frågan hur lång erfarenhet föreståndare och personal har av
socialt arbete. I genomsnitt har föreståndarna arbetat 12 år i socialt arbete.
Den anställda personalen har arbetat i genomsnitt 5 år i socialt arbete. Längst
erfarenhet (13 år) har föreståndare inom ideell verksamhet, följt av 11 år för
kommunal verksamhet och 10 år för privat verksamhet. Personal inom privat
drivna skyddade boenden har kortare erfarenhet av socialt arbete än personalen i övriga driftsformer.
Tabell 36. Föreståndarnas och personalens erfarenhet av socialt arbete,
per driftsform
Personal
Kommun

Föreståndare

Kommun

Personal

Ideell

Föreståndare

Ideell

Personal

Privat

Föreståndare

Privat

Personal

Alla

Föreståndare

Alla

Personal

Medelvärde
antal år
11
6
13
6
10
4
12
5

Kompetens saknas om missbruks- och
beroendeproblematik och funktionsnedsättningar

För att möta specifika behov som individer från olika målgrupper kan ha är
det viktigt att personalen har kompetens inom området (se indikator 25). I enkäten definieras kompetens med att någon från den anställda personalen eller
volontärerna har genomgått en särskild utbildning inom området eller fått det
inom ramen för sina universitets- eller högskolestudier.
Av tabell 37 framgår att omkring 90 procent av de skyddade boendena har
personal med kompetens inom området hedersrelaterat våld. Det område där
lägst andel skyddade boenden (36 procent) har kompetens är våldsutsatta
personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Andra områden där en
54

KARTLÄGGNING AV SKYDDADE BOENDEN I SVERIGE
SOCIALSTYRELSEN

lägre andel av de skyddade boendena uppger att de har kompetens gäller personer med fysiska (55 procent) eller psykiska funktionsnedsättningar (66 procent).
Tabell 37. Andel skyddade boenden (%) som har kompetens att ta emot
olika grupper av våldsutsatta personer, per driftsform.
Kommun,
Andel
%

Ideell,
Andel
%

Privat,
Andel
%

Totalt,
Andel
%

Personer som utsatts för hedersrelaterat våld

90

90

94

92

Äldre personer

90

76

55

69

Personer med missbruks- eller beroendeproblematik

45

23

51

36

100

74

72

76

Personer med psykisk funktionsnedsättning

95

53

78

66

Personer med fysisk funktionsnedsättning

85

55

47

55

Medföljande barn

80

86

82

84

Personer som utsatts för prostitution eller människohandel med sexuella ändamål

85

63

63

65

Annan grupp

30

15

22

19

HBTQ-personer

Kommunala skyddade boenden skriver att boendet är kopplat till socialsekreterare och familjebehandlare som har utbildning i och kunskap om hela socialförvaltningens område och därmed har kompetens att ta emot många grupper.
I tabell 38 görs en översiktlig jämförelse mellan uppgifterna om de grupper som de skyddade boendena tar emot och vilken kompetens som finns på
området i de skyddade boendena. Av tabellen framgår att det finns relativt
stor överensstämmelse när det gäller hedersrelaterat våld mellan dem som tar
emot och dem som har kompetens inom området. När det gäller våldsutsatta
personer med missbruks- eller beroendeproblematik är det däremot relativt få
skyddade boenden som tar emot dessa personer men en något större andel
som uppger att de har kompetens om gruppen. När det gäller personer med
fysisk funktionsnedsättning är det fler kommunalt drivna skyddade boenden
som uppger att de har kompetens om gruppen än andel som tar emot. För ideellt och privat drivna boenden gäller det omvända. Det är fler som anger att
de tar emot personer med fysisk funktionsnedsättning än som anger att de har
kompetens om målgruppen. Detsamma gäller för personer med psykisk
funktionsnedsättning där det är fler kommunalt drivna skyddade boenden
som uppger att de har kompetens om gruppen (95 procent) än andel som tar
emot (85 procent). För ideellt och privat drivna skyddade boenden är det fler
som anger att de tar emot personer med psykisk funktionsnedsättning än de
som anger att de har kompetens om målgruppen.
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Tabell 38. Andel skyddade boenden (%) som tar emot vissa särskilt utsatta grupper och som har kompetens inom området, per driftform.
Kommun andel %
Tar
emot
Personer utsatta för hedersrelaterat våld

Har
komp

Ideell andel %
Tar
emot

Privata andel %

har
komp

Tar
emot

har
komp

100

90

97

90

97

94

Personer med missbruks- eller beroendeproblematik

30

45

11

23

35

51

Personer med fysisk
funktionsnedsättning

75

85

65

55

54

47

Personer med psykisk
funktionsnedsättning

85

95

57

53

73

78

Hbtq-personer

95

100

87

74

94

72

Medföljande barn

75

80

96

86

90

82

Personer som utsatts för
prostitution eller människohandel med sexuella ändamål

85

85

84

63

78

63

Skillnader mellan driftsformer i tillgång till
kompetensutveckling

I tabell 39 redovisas antal och andel skyddade boenden som genomfört kompentensutveckling i form av kurser, konferenser eller högskoleutbildningar
under perioden den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019. Av tabellen
framgår att 93 procent av de skyddade boendena har genomfört eller låtit personalen och volontärer delta i kurser eller konferenser och att 22 procent har
låtit personalen och volontärer delta i högskolekurser som handlar om våld i
nära relationer.
Tabell 39. Antal och andel skyddade boenden som genomfört utbildning
för personal och volontärer om våld i nära relationer, per driftsform.
Kurser eller
konferenser
Antal
Kommun (n=20)

Högskolekurs
Andel %

Antal

Andel %

19

95

6

30

Ideell (n=115)

112

97

29

25

Privat (n=85)

67

86

12

15

Totalt (n=213)

198

93

47

22

I jämförelse med 2016 års undersökning (96 procent) är det ungefär lika stor
andel (93 procent) som 2019 genomfört utbildning för personal och volontärer om våld i nära relationer i form av kurser eller konferenser. Det är fler
skyddade boenden 2019 (22 procent) som har genomfört utbildning i form
av högskolekurs för personalen än 2016 (16 procent).
Tabell 40 visar att 77 procent av de skyddade boendena har genomfört utbildning för personal och volontärer och att 24 procent har låtit personalen
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delta i högskolekurser om området barn som bevittnat våld i nära relationer
eller barn som själva utsatts för våld. Det finns skillnader mellan driftsformerna där de ideellt drivna skyddade boendena i högre utsträckning än kommunala och privat drivna skyddade boenden har låtit sin personal delta i kurser och konferenser samt högskolekurser om barn som bevittnat våld eller
själva utsatts för våld. En anledning till att en lägre andel kommunala och
privat drivna skyddade boenden låtit personal delta i kompetensutveckling
om barn som bevittnat våld eller själva utsatts för våld kan vara att en något
lägre andel bland kommunalt och privat drivna boenden tar emot barn jämfört med ideella skyddade boenden. Privata skyddade boenden efterfrågar
fler möjligheter att ta del av myndigheters och andra aktörers kurser om våld
i nära relationer.
Tabell 40. Antal och andel skyddade boenden som genomfört utbildning
för personal och volontärer om barn som bevittnat våld i nära relationer
eller barn som själva utsatts för våld, per driftsform.
Kurser eller
konferenser
Antal

Högskolekurs
Andel %

Antal

Andel %

Kommun (n=20)

15

75

3

15

Ideell (n=115)

99

86

37

32

Privat (n=85)

49

63

12

15

Totalt (n=213)

163

77

52

24

I jämförelse med 2016 års undersökning är det ungefär lika stor andel (75
procent) som 2019 (77 procent) som genomfört utbildning i form av kurser
eller konferenser för personal och volontärer om barn som bevittnat våld i
nära relationer eller barn som själva utsatts för våld.
I kommentarerna skriver några skyddade boenden att personal har erbjudits att gå utbildning i Trappan, som är en modell för krissamtal med barn
som upplevt våld i sin familj.

Många skyddade boenden erbjuder personal och
volontärer andra utbildningar

Det finns många olika kompetensbehov för personal och volontärer på skyddade boenden. En fråga ställdes om huruvida det skyddade boendet har erbjudit personal och volontärer annan utbildning än vad som angetts i tidigare
frågor. Sammanlagt 69 procent har svarat ja på den frågan. Det är fler kommunala och ideella skyddade boenden som har gett personal och eventuella
volontärer möjlighet att gå andra utbildningar som bedömts vara relevanta.
Tabell 41. Antal och andel skyddade boenden som erbjuder personal
och volontärer annan utbildning, per driftsform
Antal

Andel %

Kommun

15

75

Ideell

83

72

Privat

50

64

Totalt

148

69
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Totalt 27 skyddade boenden har haft utbildningar om heder och hedersrelaterat våld för sin personal. Det är även många boenden som svarar att de haft
utbildningar om PTSD, trauma och sekundär traumatisering, samt om hur
personal påverkas av att arbeta med människor i trauma (23 boenden).
Andra utbildningar rör människohandel och prostitution (11 boenden) och
utbildningar om barn i relation till barnkonventionen och barnrätt, barn utsatta för våld eller sexuella övergrepp samt våld i ungas relationer (10 boenden). Utöver dessa utbildningar har det givits utbildningar om hbtq, våld mot
äldre, missbruk och våld i nära relationer, olika dokumentationssystem, ITsäkerhet för våldsutsatta, olika riskbedömningsverktyg, utbildning till behandlingsassistent och utbildning till 12-stegsterapeut samt handledning till
personal och ledarskapsutbildningar.

Helhetssyn och samordning
De flesta kommuner har rutiner för intern samordning

Socialnämnden har en central roll för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta
personer och deras barn. Den våldsutsatta behöver ofta kontakt med flera enheter inom socialtjänsten vilket förutsätter god samverkan (se indikator 26,
bilaga 1). Av de 20 kommunala skyddade boendena som besvarade enkäten
uppgav 18 (90 procent) att de hade skriftliga rutiner för samverkan mellan
det skyddade boendet och andra enheter inom socialtjänsten i kommunen.
Även ideellt och privat drivna skyddade boenden behöver samverka med socialnämnden. Av tabell 42 framgår att 56 procent av de ideellt drivna och 85
procent av de privat drivna skyddade boendena har skriftliga rutiner för samverkan med socialtjänsten. I jämförelse med 2016 års undersökning är det en
något lägre andel som uppger att de har skriftliga rutiner för samverkan med
socialtjänsten i enskilda ärenden.
Tabell 42. Antal och andel enskilda skyddade boenden som har skriftliga
rutiner för samverkan med socialtjänsten I enskilda ärenden, per driftsform
2016
Antal

2019
Andel %

Antal

Andel %

Ideell

55

65

64

56

Privat

7

88

66

85

Totalt 175 skyddade boenden kommenterade frågan om hur de tycker att
samverkan med socialnämnden fungerar idag när det gäller enskilda ärenden.
Majoriteten ansåg att samverkan med socialnämnden i enskilda ärenden
till stor del fungerar bra. Det beskrivs dock variera mellan kommunerna i engagemang, uppföljning och kunskap. Flera skyddade boenden anser att de
kommuner som har egna enheter, eller samlade funktioner som arbetar med
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är tydligare i sin roll och har
mer kunskap om frågorna. Det beskrivs fungera särskilt väl när den samlade
funktionen handlägger både boende och ekonomi och har ett nära samarbete
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med barnhandläggare. Vissa socialtjänster beskrivs vara mer aktiva i ärendena medan andra beskrivs lämna uppdraget till det skyddade boendet.
Några beskriver goda erfarenheter när personal från socialtjänsten och det
skyddade boendet träffas för uppföljning kring enskilda ärenden ett visst antal gånger per termin. Långa geografiska avstånd och grad av kompetens hos
den placerande handläggaren påverkar möjligheten till en god samverkan.
Några svårigheter för samverkan i enskilda ärenden beskrivs vara handläggarbyten och att det inom socialtjänsten ibland finns olika utgångspunkter
för arbetet mellan olika enheter, exempelvis vuxenenhet, barn och unga, och
försörjningsstöd. Socialtjänstens enheter kan ibland ha olika krav som står
emot varandra, menar ett skyddat boende.
Ibland beskrivs de beslut socialtjänsten fattar vara för korta och oförutsägbara, genom att enskilda flyttas efter en viss tid oavsett var denna person befinner sig i processen. Det skulle behövas mer tid för att arbeta långsiktigt
med enskilda personer enligt kommentarer i de öppna svaren.
Ett skyddat boende lyfter att idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
kommunen fungerar väl eftersom det ger insikt och förståelse om varandras
möjligheter, funktioner och begränsningar samt tydlig och direkt kommunikation vilket bidrar till gott bemötande, insatser och tät samverkan.

Många planerar inför utflyttningen

Det skyddade boendet är ofta ett led i en längre process där den våldsutsatta
personen behöver ta flera steg och beslut om hur hen vill leva sitt liv. En person som varit utsatt för våld i en nära relation behöver ofta stöd under en
längre tid och på olika sätt. Att bo på ett skyddat boende kan vara en del i
uppbrottsprocessen. Planering för utflyttning kan behövas tillsammans med
den våldsutsatta personen (se indikator 28, bilaga 1). Den enskilda kan behöva stöd en längre eller kortare tid efter vistelsen på det skyddade boendet.
Ibland behöver personen byta bostadsort. Dessa beslut och planeringen kan
involvera såväl den kommunala socialtjänsten som det skyddade boendet.
Totalt 87 procent av de skyddade boendena uppger att de planerar inför utflyttning tillsammans med socialtjänsten. I jämförelse med 2016 års undersökning har det skett en stor ökning. År 2016 uppgav endast 45 procent att de
planerade tillsammans med socialtjänsten inför utflyttning.
Tabell 43. Antal och andel skyddade boenden som tar emot barn och
som planerar inför utflyttning tillsammans med socialtjänsten, per driftsform.
Antal

Andel (%)

Antal inte
aktuellt

Andel inte
aktuellt

Antal som
svarat nej

Andel som
svarat nej

Kommun (20)

19

95

1

5

0

0

Ideell (n=115)

91

79

4

3

20

17

Privat(n=78)

76

97

0

0

2

3

186

87

5

2

22

10

Totalt (n=213)
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Mer stöd efter utflyttning kan behövas från
socialtjänsten till den våldsutsatta

I fritextsvar beskriver en majoritet av boendena att de gör en planering inför
utflyttning tillsammans med socialtjänsten. I denna planering ingår exempelvis information om placeringstiden, samt en samlad bedömning av risker och
eventuella stödbehov som det skyddade boendet anser finns för kvinnan och
eventuella barn. I kommentarerna beskrivs även vilken typ av stöd boendenakan erbjuda efter utflyttning. Ett skyddat boende skriver att deras verksamhet
erbjuder fortsatt stöd till de kvinnor och barn som har varit placerade. Kontakten bygger på frivillighet och involverar inte socialtjänsten. I kommentarerna beskrivs även svårigheter vid planering inför utflyttning. Exempelvis
kan det skyddade boendet önska en planering inför utflyttningen med socialtjänsten, där denna planering inte sker. Det kan i sin tur bero på att utflyttningen sker snabbt eller att socialtjänsten gör en egen planering som det
skyddade boendet inte involveras i. Socialtjänsten beskrivs inte heller alltid
efterfråga samverkan med det skyddade boendet vid utflyttning. Några skyddade boenden menar att det oftast är det skyddade boendet som hjälper kvinnorna vid utflyttning, exempelvis gällande praktiska saker.
Ett skyddat boende skriver att socialtjänsten ofta meddelar dem en sista
dag på boendet. Efter det flyttar, enligt respondenten, det stora flertalet av
kvinnorna som bott på boendet till någon typ av hotell eller rumsjour. Då blir
den fortsatta kontakten med socialtjänsten via försörjningsstöd. Att bo på hotell eller vandrarhem efter utflyttning beskrivs försvåra planering och normalisering av livet för kvinnorna och barnen.

Särskilda utrymmen för lek och sysselsättning för
medföljande barn

Barn som följer med en våldsutsatt förälder till det skyddade boendet har
egna behov av lek och sysselsättning (se indikator 27, bilaga 1.) Av tabell 44
framgår att 85 procent av de skyddade boendena har särskilda utrymmen där
barn kan leka. Det ligger på samma nivå som vid 2016 års undersökning.
Tabell 44. Antal och andel skyddade boenden som har särskild utrymmen
för lek och sysselsättning för medföljande barn, per driftsform
Antal

Andel i %

Kommun

14

93

Ideell

94

85

Privat

58

83

Totalt

166

85

Majoriteten av skyddade boenden erbjuder olika
former av stöd

En person som varit utsatt för våld i en nära relation behöver ofta olika former av stöd. Att skyddade boenden ger stöd samtidigt som de erbjuder tryggt
boende är viktigt för den våldsutsattas möjlighet att bryta upp från den våld-
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samma relationen (se indikator 29). Den enskilde kan behöva råd, vägledning, stödsamtal, hjälp att planera framtiden, hjälp och stöd i rättsprocessen
med mera utifrån sina egna förutsättningar och behov.
Av tabell 45 framgår att nästan samtliga skyddade boenden oavsett driftsform erbjuder rådgivning, individuella stödsamtal och annat stöd till exempel
stöd i kontakter med myndigheter och andra aktörer. Det är en större andel
ideella skyddade boenden (91 procent) som erbjuder olika former för arrangerade aktiviteter på boendet jämfört med kommunala (75 procent) och privata skyddade boenden (87 procent).
Tabell 45. Andel skyddade boenden (%) som erbjuder råd och stöd, per
driftsform
Andel % skyddade boenden
som erbjuder..

Ideell
(n=115)

Kommun
(n=20)

Samtliga
(n=213)

Privat
(n=78)

Rådgivning

100

99

97

99

Individuella stödsamtal

100

100

100

100

65

41

45

45

100

99

99

99

Stödperson/assistans vid rättegång och förhör

80

99

95

96

Arrangerade aktiviteter

75

91

87

88

Övrigt

25

39

53

43

Stödsamtal i
grupp
Annat stöd, som
stöd i kontakter
med myndigheter
och andra aktörer
(socialtjänsten,
polisen, hälsooch sjukvården,
mfl.

Totalt 43 procent anger att de även erbjuder annat stöd, 85 skyddade boenden
ger exempel på vad de kan erbjuda i hjälp och stöd utöver det som specificerats i svarsalternativ. Flera skyddade boenden skriver att de erbjuder stöd utifrån uppdrag och klientens önskemål och behov. Svaren har sammanställts
nedan i teman med olika typer av stöd som kan erbjudas utifrån de mest frekventa fritextsvaren.

Terapeutiska samtal

Flera skyddade boenden anger att de kan erbjuda externa psykologkontakter
eller samtal med kurator, psykoterapeut eller KBT- terapeut. Även olika former av föräldrastöd och familjebehandling kan erbjudas samt samtalsstöd till
barn och samtal enligt modellen Trappan.

Samhällsinformation och undervisning i svenska

Många våldsutsatta behöver grundläggande samhällsinformation, enligt de
skyddade boendena och mycket tid behövs till att informera om andra verksamheter, myndighetsprocesser och vilka rättigheter brottsoffer har i Sverige.
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Annat stöd kan gälla undervisning i svenska eller hjälp till svenska för invandrare (sfi).

Juridisk hjälp och stöd

Många personer som bor på skyddat boende kan ha behov av juridisk hjälp
och stöd. Flera skyddade boenden anger att de ger juridisk hjälp i frågor gällande:
vårdnad och umgänge med våldsutövande vårdnadshavare
skilsmässor
bodelning
målsägarbiträde
bidragsansökningar.

Praktisk hjälp och stöd

Exempel på olika former av praktisk hjälp är:
flytthjälp, montering av möbler, förvaring av möbler med mera
hjälp att söka arbete och bostad
hjälp att söka praktikplats
hjälp med hushållsekonomi
hjälpa till med olika ansökningar
hjälp med ”Allt som ingen annan gör”, exempel på vad som anges är att
vara med på en förlossning, skaffa tillfälligt hem åt husdjur, fika ihop, eller
fylla i blanketter,
hjälpa att söka skyddade personuppgifter
hjälpa till att lära sig simma, lära sig cykla
hjälp att handla mat och mediciner med mera
Skjuts

Stöd efter utflytt

Många skyddade boenden beskriver att de ger stöd efter utflyttning. Det kan
gälla:
hjälp med att söka boende efter placeringens avslut
hjälp med att söka arbete efter placeringens avslut
stöd vid utflyttning både praktiskt men även fortsatt stöd för återetablering,
ett skyddat boende skriver att de har ett rehabiliteringsprogram som varar i
ett år med efterföljande utslussning och integration i ytterligare ett år.
stödperson efter avslutat boende på kvinnojouren
hjälp att ta körkort
hjälp med post vid skyddad identitet

Stöd till barn

Här kan det handla om barnverksamhet, barnpassning, samt olika fritidsaktiviteter och utflykter.

Friskvård

Olika former av stöd inom friskvård kan vara
massage, mindfulness, träning, KBT-terapi, skapande verksamhet.
så kallad “sömnskola”
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kurs i kroppsspråk och självkänsla
utbildning om mat och hälsa

Opinionsbildande kunskap

Många boenden informerar om verksamheten på skolor och arbetsplatser
med mera.

Kurser el. studiecirklar

Flera boenden erbjuder olika former av kurser eller studiecirklar till exempel:
studiecirkel om våld i nära relation
självhjälpsgrupp
kurs om hedersrelaterat våld
serier av samtal om heder samt religion

Färre privata skyddade boenden ger råd och stöd
till personer som inte bor på det skyddade boendet

En person som är eller varit utsatt för våld i en nära relation behöver ofta
olika former av stöd även om de inte har behov av att bo på ett skyddat boende. Tabellen nedan visar andelen skyddade boenden som erbjuder råd och
stöd till personer som inte bor på det skyddade boendet.
Tabell 46. Andel skyddade boenden (%) som erbjuder råd och stöd till
personer som inte bor på det skyddade boendet, per driftsform
Kommun
andel %

Ideell
andel %

Privat
andel %

Samtliga
andel %

Rådgivning

65

94

50

75

Stödsamtal (individuella eller i
grupp)

55

92

35

68

Övrigt

20

63

18

42

Inget av
ovanstående

35

4

42

21

Under rubriken övrigt svarar respondenterna att de även erbjuder:
stöd i kontakter med myndigheter och andra aktörer
stöd som medföljande vid rättegång eller förhör (domstol och polis), samt i
kontakter med hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsläkare, sfi, skola, Arbetsförmedlingen och hyresvärdar
juridisk rådgivning
självhjälpsgrupper
föräldrastöd
praktiskt stöd
socialt stöd
stöd med kontakter som behövs vid till exempel skyddade identiteter eller
skyddad folkbokföring
friskvård
Några kommenterar att de som inte bor i det skyddade boendet nästan får
samma stöd som boende på skyddat boende. Ett skyddat boende skriver att
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de anställda erbjuder stödsamtal till de boende men att deras volontärer erbjuder stödsamtal och rådgivning även till dem som inte bor i verksamheten.
Några boenden skriver att de erbjuder öppenvård för dem som tidigare varit
placerade på det skyddade boendet. Det finns även skyddade boenden som
kommenterar att de endast arbetar med de familjer eller personer som är placerade av socialtjänsten och därmed inte ger råd och stöd till personer som
inte bor på det skyddade boendet.
Vid 2016 års undersökning angav 86 procent av kommunalt driva skyddade boenden, 95 procent av ideella skyddade boenden och 25 procent av
privat drivna skyddade boenden att de gav råd och vägledning för personer
som inte bor på det skyddade boendet. År 2016 var frågan inte specificerad
på vilken typ av rådgivning och stöd som de skyddade boendena gav till de
personer som inte bor på det skyddade boendet.
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Tillgänglighet och tillgång till
skyddat boende från
socialsekreterares perspektiv
Intervjuer med socialsekreterare
I det här avsnittet redovisas resultat från de intervjuer som Socialstyrelsen
genomfört med socialsekreterare i 15 kommuner. En beskrivning av urval
finns i avsnittet om metod och material. Syftet med intervjuerna har varit att
belysa tillgången på platser i skyddade boenden för våldsutsatta med missbruks- och beroendeproblematik eller fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Avsnittet innehåller även en redovisning av synpunkter som Socialstyrelsen hämtat in från patient- och funktionshindersorganisationer samt
intresseorganisationer.

Generellt god tillgång till skyddat
boende, men inte för alla
På frågan om hur respondenterna upplever tillgång till skyddat boende så
svarar alla att de upplever den generella tillgången som relativt god. Det beskrivs ha blivit lättare att hitta skyddat boende jämfört med för några år sedan, även om det kan uppstå situationer när socialsekreterare får ringa runt
för att hitta platser. Det beskrivs underlätta om man har upparbetade kontakter med skyddade boenden i närområdet. Det kan finnas utmaningar i att få
tillräcklig insyn i vilket stöd som ges på det skyddade boendet om den våldsutsatta placeras geografiskt långt från kommunen.
I 8 av de 15 kommunerna finns möjlighet att placera skyddsökande i socialtjänstens jourlägenheter. Dessa jourlägenheter används enligt respondenterna i de fall det görs en bedömning att kvinnan kan vara kvar i kommunen.
Ofta används jourlägenheterna initialt och ibland får kvinnorna en placering
på ett skyddat boende eller andra insatser direkt. I en av kommunerna säger
socialsekreteraren att de främst väljer att placera våldsutsatta kvinnor och
barn i familjehem, då de ansåg att det fungerat väl utifrån de behov som
kvinnan och barnen haft. Att kommunen har ett eget skyddat boende beskrivs
enligt en annan respondent möjliggöra att socialtjänsten lättare kan följa upp
och ha tät kontakt med de placerade kvinnorna och barnen och de anställda
på boendet. Enligt samma respondent har deras kommunala skyddade boende
alltid tillgängliga platser.
Nästan en tredjedel av de intervjuade socialsekreterarna säger att det kan
vara svårt att bedöma kvaliteten på skyddade boenden om socialtjänsten inte
tidigare haft kontakt med verksamheten. Socialsekreterarna går då ofta på referenser från andra kommuners socialtjänst eller kollegor som gjort placeringar och är nöjda.
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Varje vecka får vi mejl från olika skyddade boenden - det ”poppar upp”
nya boenden. Det är svårt att avgöra kvaliteten på dessa boenden. Oftast
placerar vi på boenden som vi har använt tidigare eller så tar vi referenser från socialförvaltningar i andra kommuner om det är bra ställen.
(Socialsekreterare i mindre stad/tätort) (Intervjuperson 14)
Ibland beskrivs det uppstå akuta situationer där socialtjänsten snabbt behöver
ta beslut om var de ska placera en person. Om de inte hittar ett boende som
de känner till sedan tidigare beskrivs utbudet av skyddade boenden vara ”en
djungel” och det kan vara svårt att bedöma kvaliteten. Respondenterna beskriver att de skulle vilja ha mer lättillgänglig information om vad de skyddade boendena har för kompetens och inriktning. Det kan exempelvis handla
om:
om och hur det skyddade boendet arbetar med barn
hur det skyddade boendet arbetar med samtalsstöd eller annat stöd
om det skyddade boendet arbetar med hjälp att söka ny bostad.
Under intervjuerna lyfts svårigheter att placera vissa grupper av våldsutsatta
kvinnor till skyddat boende. De grupper som socialsekreterarna tycker är
svårast att ge tillgång till skydd och stöd är våldsutsatta kvinnor som:
är i aktivt missbruk
har en fysisk funktionsnedsättning
har en psykisk funktionsnedsättning
Andra grupper som kan vara svåra att placera är våldsutsatta äldre kvinnor,
våldsutsatta kvinnor med stora familjer och våldsutsatta kvinnor med djur.

Svårt för socialtjänsten att identifiera
våldsutsatta personer med fysisk
funktionsnedsättning
Under intervjun ställdes frågan hur respondenterna arbetar för att våldsutsatta
personer med fysisk funktionsnedsättning ska få skydd och stöd. Flera av socialsekreterarna uppger att de inte placerat någon person med fysisk funktionsnedsättning på ett skyddat boende eller att det endast är ett par personer
med funktionsnedsättning som sökt hjälp och blivit beviljade skyddat boende
de senaste åren. En av respondenterna säger att de inte har någon erfarenhet
att arbeta med personer med fysisk funktionsnedsättning i ärenden om våld i
nära relationer.
Majoriteten lyfter svårigheter att identifiera våldsutsatta personer med fysisk funktionsnedsättning. En av respondenterna uppger att socialtjänsten
planerar att göra en kartläggning i kommunen av behovet av skydd och stöd
vid våldsutsatthet utifrån kön, demografi och funktionsnedsättningar, behovet
av en kartläggning följer av att de tror att det finns en hel del personer som
blir utsatta för våld som aldrig kommer till socialtjänstens kännedom.
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Arbete pågår inom socialtjänsten med utbildningar
om våldsutsatthet

Majoriteten av intervjupersonerna beskriver att socialtjänsten, under de senaste åren, utbildat biståndshandläggare, LSS-handläggare och personal inom
hemtjänst och äldreomsorg om våldsutsatthet. Utbildningarna har exempelvis
handlat om vilka frågor som ska ställas och vilka signaler som personalen
ska leta efter. Det beskrivs även vara viktigt att arbeta med att identifiera
våldsutsatta personer inom hälso- och sjukvården.
Utbildningssatsningarna beskrivs i positiva ordalag, en kommentar är dock
att många utbildningar är på en grundläggande nivå och att det finns behov
hos mer erfarna socialarbetare att fördjupa sig och utbyta erfarenheter kring
hur de ska gå vidare när de upptäcker att det förekommer våld, exempelvis
vilken hjälp och vilket stöd som de kan erbjuda.

Försök till lösningar inom socialtjänsten när det gäller
våldsutsatta äldre personer

I intervjuerna tas ett flertal exempel upp på hur kommunerna försökt hantera
fall av våldsutsatthet för äldre personer med fysisk funktionsnedsättning.
Ofta beskrivs situationer när enheter inom socialtjänsten, till exempel individ- och familjeomsorg (IFO) som handlägger ärenden om våld i nära relationer och äldreomsorgen samarbetat och försökt hitta nya boendelösningar
för den person som är utsatt för våldet.
Socialsekreterarna beskriver det som svårt att motivera äldre personer till
att lämna våldsutövaren. Det kan bli extra svårt om det är en anhörig som är
omsorgs- eller vårdgivare och det finns en inbyggd beroendesituation. Respondenterna tar upp att socialtjänsten behöver samarbeta internt, exempelvis
mellan IFO och äldreomsorgen i ärenden som gäller våldsutsatta äldre. Respondenterna ger exempel på när äldreomsorgen hittat lösningar främst kring
boendesituationen i olika ärenden. Det kan handla om olika typer av korttidsboenden som sätts in tills ett nytt permanent boende kan erbjudas.
Ett fall rörde en äldre kvinna med en fysisk funktionsnedsättning som blev
utsatt av maken som vårdade henne hemma. Där samverkade socialtjänstens
olika verksamheter och ordnade så att kvinnan fick plats på ett korttidsboende för att inte behöva bo kvar hemma. Kvinnan blev alltså först beviljad
korttidsboende och därefter beviljad en annan permanent boendelösning.
Ett annat fall rör samverkan mellan socialtjänstens IFO- enhet, hemtjänsten och hälso- och sjukvården när en våldsutsatt äldre kvinna skrevs in på
sjukhus och ärendet kom till socialtjänstens kännedom. I samband med detta
kunde äldreomsorgen ordna så att kvinnan beviljades plats på korttidsboende.
Respondenterna tar upp att det kan finnas ”moraliska dilemman” för personalen på särskilda boenden. Ett exempel som nämns är ett gift par där makan
har en demenssjukdom och bor på ett särskilt boende och blir utsatt för våld
av maken när han hälsar på. Kan personalen hindra maken från att hälsa på?
Ibland beskrivs andra anhöriga, till exempel vuxna barn, inte vilja se problem
med pågående våld trots att personalen tar upp frågan.
En intervjuperson berättar att de haft ett ärende med ett äldre gift par där
båda hade demenssjukdom och mannen var våldsam mot sin fru. Personalen

KARTLÄGGNING AV SKYDDADE BOENDEN I SVERIGE
SOCIALSTYRELSEN

67

lyfte problemet vilket ledde till ett beslut om att flytta en av dem till ett annat
boende. I en av kommunerna som har ett eget kommunalt skyddat boende beskriver respondenten att socialtjänsten beviljar plats på kommunens boende
och kopplar in ett mobilt team i de fall det finns beviljade hemtjänstinsatser.

Förutsättningar att ge skydd och stöd till
våldsutsatta med fysisk
funktionsnedsättning
Vid intervjun fick socialsekreterarna frågan om vilka förutsättningar, exempelvis kompetensmässiga, resursmässiga och praktiska, som skulle behövas
för att ge tillgång till skydd och stöd för våldsutsatta personer med fysisk
funktionsnedsättning. Nedan redovisas deras svar.

Mer tid och resurser att utbilda omsorgspersonal

Respondenterna anger att de behöver mer tid och resurser för att utbilda personal på äldreboenden, personal på LSS-boenden och personal inom hemtjänsten om våldsutsatthet och om våld i nära relationer, för att i förlängningen bli bättre på att identifiera de personer som är våldsutsatta och ge
möjlighet till skydd och stöd.

Mer tid för utredningarna

Majoriteten av socialsekreterarna anser att det generellt är svårt för alla som
är utsatta för våld i en nära relation att lämna förövaren och att det ofta krävs
ett omfattande motivationsarbete från socialtjänsten om vilken hjälp den
våldsutsatta kan få. För att kunna genomföra det arbetet behövs tid med klienten. Det beskrivs ibland finnas brist på förståelse högre upp i organisationen till exempel hos ledning eller socialnämnd om att dessa ärenden tar tid.
För att göra en bra utredning och ge rätt insatser krävs tid för arbetet. Neddragningar kan medföra att socialsekreterare har mindre tid att ta beslut.

Ekonomiska förutsättningar att
tillgänglighetsanpassa skyddade boenden

En fråga som lyfts av socialsekreterarna är att det behöver finnas ekonomiska
förutsättningar för alla typer av skyddade boenden (ideella, kommunala och
privata) att renovera och tillgänglighetsanpassa boendet.

Svårt att identifiera våldsutsatta personer
med psykisk eller intellektuell
funktionsnedsättning
Under intervjun ställdes frågan hur socialtjänsten arbetar för att våldsutsatta
personer med en psykisk funktionsnedsättning ska få skydd och stöd om de
utsatts för våld. Majoriteten av respondenterna menar att det finns en utmaning när det gäller att identifiera våldsutsatta personer med en nedsättning av
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det beskrivs även ibland vara
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svårt för dessa personer att själva formulera att de är utsatta för våld. Dessa
personer kan också riskera att utsättas för våld av personer som är anställda
för att ge vård eller stöd. Ibland är det anhöriga som själva är anställda för att
ge vård som kan utöva våld.
I intervjuerna framkommer att det är viktigt att arbeta med handledning
och stöd till personal på LSS-boenden så att de kan arbeta förebyggande i relation till att våld uppstår. Personalen inom LSS beskrivs behöva kunskap om
våld och våldsutsatthet och det är viktigt att personalgruppen fungerar väl när
det gäller arbetssätt och bemötande.
I några fall beskriver socialsekreterare att det inte funnits en diagnos känd
sedan tidigare för en individ utan att det skyddade boendet har uppmärksammat att det kan finns en intellektuell funktionsnedsättning, det kanske inte
märks på personen i andra sammanhang men blir tydligt i det dagliga livet på
boendet.

Bättre utredningskompetens kring behov

Det beskrivs vara svårt och ofta ta längre tid att utreda personer som inte
själva känner till eller kan uttrycka sitt behov av skydd. Om socialtjänsten sedan tidigare har kännedom om att det finns en nedsättning av psykisk eller
intellektuell funktionsförmåga beskrivs det gå lättare att genomföra en utredning eftersom det då kan finnas vårdgivare eller läkarkontakter. Det kan
också förekomma andra komplicerande faktorer, som till exempel att personen ifråga inte talar svenska. När det gäller utredningar av personer med intellektuella funktionsnedsättningar så kan det behövas mer kompetens kring
hur socialsekreterarna ska utreda vilka behov som finns.
Det beskrivs att det skulle vara bra om det fanns mer lättlästa texter till
personer med intellektuella funktionsnedsättningar, exempelvis i form av ett
arbetsmaterial riktat till klienter.

Fördjupad kunskap och utbyte av erfarenhet

Respondenterna berättar att socialtjänsten arbetar med utbildningar om våldsutsatthet bland annat till LSS-handläggare. LSS - handläggarna beskrivs ha
uppföljningar med bland annat personliga assistenter och i dessa samtal kan
de ställa frågor om våld. Om det förekommer våld så uppstår frågor om det
finns ett behov av skydd? Bor personen det gäller på ett boende med särskild
service? Kan personalen avbryta kontakten med en närstående som utsätter
en boende för våld? Hur gör personalen om det uppstår våld i en samborelation? Det lyfts även att det är bra med grundläggande kompetens om våldsutsatthet men att det behövs fördjupning. För dem med erfarenhet av området
finns behov av utbildningar med inslag av erfarenhetsutbyte. Det kan handla
om frågor när det behövs mer personal för att öka tryggheten på ett särskilt
boende eller ett LSS-boende, eller kännedom om behov och hur man planerar
framåt om var en person ska bo.
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Försöker hitta individuella lösningar

Respondenterna menar att de försöker hitta individuella lösningar till personer som är berättigade till stöd via SoL eller LSS. Det handlar om personer
med psykisk funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.
Det beskrivs vara svårt att placera dessa personer på skyddat boende eftersom personalen kanske inte alltid kan möta deras behov. Olika typer av
samarbete mellan handläggare för våld i nära relationer och ansvarig LSShandläggare nämns för att hantera och hitta individuella lösningar.
En respondent ger exempel på att när de upptäckt fall av våld i ett LSSärende så har de som handläggare gällande våld i nära relationer haft gemensamma möten med ansvarig LSS-handläggare. Den våldsutsatta och förövaren kanske bor tillsammans och då kan det krävas att en person flyttar.
Om en person är berättigad till LSS beskrivs det kunna uppstå problem om
personen har ledsagning men inte kan ta del av detta om de flyttas till ett
skyddat boende. Då måste socialtjänsten hitta ett boende som kan kompensera för de insatser som går förlorade och försöker då ordna så att de insatser
personen har går att flytta över till ett nytt boende. Om klienten skulle få ett
hyreskontrakt i en annan kommun beskrivs klienten behöva ansöka om insatser i den nya kommunen.

Förutsättningar att ge skydd och stöd för
våldsutsatta personer med psykisk eller
intellektuell funktionsnedsättning
Stöd till personal inom SoL

I intervjuerna framkommer att det är viktigt att arbeta med handledning och
stöd till personal på LSS-boenden så att de kan arbeta förebyggande för att
förhindra att våld uppstår. Personalen inom LSS beskrivs behöva ha kunskap
om våld och våldsutsatthet. Det redogörs vidare för att det är viktigt att personalgruppen, exempelvis i ett LSS-boende fungerar väl när det gäller arbetssätt och bemötande.
Majoriteten av respondenterna tar upp att det är viktigt att samarbetet mellan psykiatrin och socialtjänsten fungerar smidigt och att det finns rutiner för
detta samarbete.

Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och
beroendeproblematik fångas inte upp
och erbjuds insatser
Under intervjuerna ställdes frågan hur de arbetar för att våldsutsatta personer
med missbruks- och beroendeproblematik ska få skydd och stöd. Socialsekreterarna uppfattar våldsutsatta kvinnor med missbruk och beroende som en
komplex och svår grupp att arbeta med. Dessa kvinnor beskrivs vara mycket
utsatta i samhället. Kvinnorna har ofta varit utsatta för grovt våld och sexuella övergrepp, till exempel våldtäkt eller prostitution. De kan även ha barn
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som blivit omhändertagna av socialtjänsten och kan bära på mycket skuld
och skam.
De här personerna är ofta så utsatta för våld i vardagen. De kan vara i en
relation där de blir slagna blodiga varje dag, eller där de blir injicerade
med för höga doser men inte blir slagna. Jag har haft klienter som säger
att de blivit våldtagna så många gånger att för dem är det de blir utsatta
för inte våld.
(Socialsekreterarare mindre stad/tätort, intervjuperson 1)
Socialsekreterarna beskriver att kvinnor med ett missbruk och beroende generellt inte prioriteras utan snarare är en ”lite lägre prioriterad grupp i kommunen.”
Vi är generellt slarviga med kvinnor med missbruk och beroende. De är
väldigt våldsutsatta både när det gäller våld i nära relation men också
andra former av våld. Vi borde fånga upp den här gruppen bättre. Det är
stort fokus på missbruket och det är komplicerat och tidsödande. Sedan
kommer det här med våldsutsatthet också och det hinner man inte riktigt
med. (Socialsekreterare i storstad eller storstadsnära kommun, IP3)
Socialsekreterarna menar att det ofta är svårt att motivera kvinnan att lämna
en våldsam relation. De menar också att kvinnan ofta inte vill prata om våldet. Ärendena beskrivs som komplicerade av respondenterna. Socialsekreterarna säger att de skulle behöva följa upp våldet i varje ärende, men att det är
så många saker kring missbruk exempelvis beroendemottagning och behandlingar. Det ska även finnas en frivillighet i insatserna och våldsutsattheten
kommer långt ner på listan. Kvinnorna sägs också vara svåra att placera för
att de kan utgöra en säkerhetsrisk för andra, exempelvis på grund av kriminalitet, eller att de röjer sin egen identitet och identiteten för andra som bor
skyddat.
Ärendena beskrivs handla mycket om motiverande arbete och samverkan
mellan olika handläggare inom socialtjänsten och psykiatrin. Det kan också
finnas olika syn vad som går först om det är missbruket och beroende eller
våldet och om dessa båda aspekter går att kombinera i behandlingen. Det beskrivs ibland vara svårt att behålla kontakten med kvinnan. Det beskrivs även
vara svårt för socialsekreteraren att avgöra om en person är aktiv i sitt missbruk och beroende.

Få insatser beskrivs finnas tillgängliga för kvinnor i
våldsutsatthet och missbruk och beroende

Respondenterna menar att det finns få riktade insatser att sätta in till den här
gruppen. Det kan exempelvis vara svårt att hitta alternativ om kvinnan vill
vara nykter eller drogfri men inte är det än. Få skyddade boenden tar emot
kvinnor i missbruk och beroende, och få behandlingshem beskrivs ha kompetens om våld och övergrepp. En socialsekreterare säger:
Vi gör en kartläggning om personen är i aktivt missbruk. Vilka substanser,
droger, läkemedel de använder, om de vill fortsätta. Vilka vårdkontakter
de haft och vilken motivation det finns till att lämna missbruk och avgifta.
Vi försöker hitta ett boende som är anpassat efter det. När vi tittar på ett
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boende försöker vi skriva en gedigen uppdragsplan om att gå vidare med
avgiftning eller fortsatt missbruk. Vad jag vet finns det bara ett fåtal boenden i hela Sverige som tar emot kvinnor i missbruk. De är ofta fulla.
(Socialsekreterare i storstad eller storstadsnära kommun, intervjuperson 7)
Flera respondenter beskriver hur de i sin kommun arbetar med våldsutsatta
kvinnor i missbruk och beroende inom öppenvården. För att få hjälp till
skyddat boende behöver kvinnan vara fri från missbruk, och måste då klara
sig igenom en period av avgiftning då hon måste vara mycket motiverad för
att inte åter hamna i missbruk och beroende. Det beskrivs dock finnas få
”lågtröskel boenden” enbart för kvinnor. Det kan finnas boenden som tar
emot både kvinnor och män men då finns en risk att kvinnorna utsätts för
våld på dessa ställen. Socialsekreterarna ser inte att det är de skyddade boendena som ska behandla missbruket, skyddat boende är ett tillfälligt boende
för att komma undan en akut situation och ingen långsiktig lösning. Socialsekreterarna menar att det behövs behandlingshem eller behandlingsverksamheter med kompetens både när det gäller missbruk och våld. Kvinnorna behöver ofta mycket stöd, exempelvis med samtalsstöd och andra insatser
under en längre tid.

Tid och resurser behövs för motivationsarbete

Många kvinnor med missbruk väljer att stanna kvar i en relation där de är
våldsutsatta, menar respondenterna. En förklaring kan vara att de är i en beroendesituation och att det finns en stark bindning till förövaren genom missbruket.
Det beskrivs vara viktigt med tillgång till motivationsarbete och ”inge
kvinnorna känslan av hopp”. De här kvinnorna har ofta placerade barn och en
skam över att de varit utsatta för våld och andra trauman.
Dessa kvinnor har ingen som helst tanke på att de har ett värde över huvudtaget. Det är rena natten. Vi hade en kvinna som efter 20 års beroende,
socialbidrag och placerade barn tagit sig ifrån det. Behandlare inom missbruk sa att hon inte gör några insatser till den här personen. Då gjorde
jag som utredare en ny utredning och hon fick en ny chans och med rätt
motivationsarbete kan det fungera. ”Det är inte lönt” men vad var det för
skyddat boende hon varit placerad på? Det var ett där hon inte fått något
stöd. Nu fick hon tillgång till skydd, hjälp och stöd och kunde börja arbeta
med sig själv.
(Socialsekreterare större stad eller kommun nära större stad, intervjuperson
11)
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Förutsättningar att ge skydd och stöd för
våldsutsatta personer med missbruksoch beroendeproblematik
Bättre tillgång till boenden med dubbelkompetens
om behandling och våld

Det behövs kombinerade boenden där kvinnan inte behöver välja mellan behandling av missbruk och beroende och kompetens om våld anser respondenterna. Det beskrivs finnas för få behandlingshem som kan arbeta med missbruk och beroende och utsatthet för våld och övergrepp. Det beskrivs vidare
vara svårt att få information om hur bra kompetens om våld och utsatthet personalen har på olika behandlingshem. Våldet beskrivs ibland bli sekundärt
eftersom missbruket som är i fokus. Det måste också finnas tid att arbeta med
personen under en längre period
Vidare menar respondenterna att det behövs kunskap om missbruks- och
beroendeproblematik på skyddade boenden som tar emot personer i missbruk. Det kan handla om stöd till klienter som har haft ett missbruk och sombehöver hålla sig alkohol- eller narkotikafria. Då måste personalen kunna
stötta dessa klienter och ha kunskap om återfallsprevention utöver den kunskap som behövs för att ge skydd och stöd till en våldsutsatt person. När kunskapen om återfall, samt missbruk- och beroendeproblematik saknas finns en
risk att missbruket blir ”sekundärt” i förhållande till övrig problematik, menar socialsekreterarna. Det kan riskera leda till att en person får ett återfall.
I en av de kommuner som har ett eget skyddat boende beskriver respondenten hur de tar emot kvinnor med aktivt missbruk. De erbjuder kvinnorna behandling och beskriver att de arbetar tillsammans med socialsekreterare som
har hand om personer med missbruksproblematik. Det behövs anställda som
förstår hur missbruk påverkar kroppen på olika sätt menar socialsekreteraren.

Skilja på män och kvinnor i behandlingen

Respondenterna tar även upp betydelsen att särskilja män och kvinnor i behandling och inte ha könsblandade behandlingsgrupper. Det finns annars en
risk att kvinnor riskerar att möta tidigare förövare som får sin behandling på
samma ställe. Könsblandade grupper kan även trigga självskadebeteenden
genom sex, menar en respondent.
Om en våldsutsatt kvinna har kontakt med LARO-mottagning (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) så kan det vara så att våldsutövaren går på samma mottagning. Då kan socialtjänsten försöka komma
överens om att köra och följa med dem till mottagningen, eller försöka byta
till en annan mottagning för den våldsutsatta kvinnan.
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Resultat från kontakt med
funktionshindersorganisationer,
intresseorganisationer samt
yrkesförening
I oktober 2019 presenterades uppdraget för Socialstyrelsens funktionshindersnämnd. Funktionshindersnämnden är ett rådgivande organ för Socialstyrelsen där övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med
funktionshinder och deras närstående behandlas. I nämnden sitter representanter för handikapporganisationerna. I mars 2019 presenterades uppdraget
på Socialstyrelsens råd för missbruks – och beroendefrågor. De frågor som
Socialstyrelsen lyfte var:
utifrån era erfarenheter, hur ser det ut idag när det gäller möjligheten för
era medlemmar att vid våldsutsatthet få tillgång till skydd och stöd i ett
skyddat boende?
utifrån era erfarenheter, vilka hinder finns?
vad behöver utvecklas (kunskapsmässigt, resursmässigt, praktiskt mm) för
att våldsutsatta med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller våldsutsatta med missbruks- eller beroendeproblematik ska kunna få skydd och
stöd?

Riksförbundet Attention

Svar inkom från Riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Föreningen företräder personer med egna funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter dessa grupper inom till exempel skola, vård,
socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland medlemmarna
finns personer med adhd, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom,
språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.
Attention hänvisar i sitt svar till sin remiss till betänkandet Ett fönster av
möjligheter – ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU
2017:112) där de tar upp att det på skyddat boende kan finnas en hög förekomst av våldsutsatta med neuropsykiatriska diagnoser. Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som adhd innebär enligt Attention en ökad utsatthet
eftersom den bland annat kan innebära sämre impulskontroll och svårigheter
att se konsekvenserna av sitt handlande. Både barn och vuxna som lever med
NPF har ofta svårt att ta till sig information och även att efterfråga och tillgodogöra sig stöd. Attention efterfrågar en höjning av skyddade boendens kompetens genom utbildning för att boendena bättre ska kunna hantera till exempel neuropsykiatriska diagnoser. Utbildningsinsatser för andra verksamheter
till exempel äldreboenden och LSS-boenden efterfrågas också, liksom utbild-
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ning för att identifiera våldsutsatta bland personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Det är enligt Attention viktigt att skyddade boenden vet hur
personer med psykisk ohälsa och/eller NPF kan få ett adekvat skydd.
Att en våldsutsatt förälder med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får
ett bra stöd och ett bra skyddat boende är enligt Attention viktigt också för
barnets mående och möjligheter till positiv utveckling. Attention menar att
eftersom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till stor del är ärftliga är
det viktigt att känna till att barnen kan ha samma svårigheter som föräldern
eller föräldrarna. Information, bemötande och miljö behöver alltså utformas
inte bara för våldsutsatta föräldrar med NPF utan även med hänsyn till barnets eventuella funktionsnedsättningar. Attention anser också, att Socialstyrelsen bör utveckla uppföljningen av tillgängligheten i skyddade boenden för
att ge en mer heltäckande bild av den fysiska tillgängligheten. Detta är något
som även Myndigheten för delaktighet (MFD) har lyft i rapporten Mäns våld
mot kvinnor med funktionsnedsättning, Utvecklingsområden till den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Yrkesföreningen för personligt ombud i Sverige
(YPOS)

Socialstyrelsen har hösten 2019 haft kontakt med YPOS, Yrkesförening för
personligt ombud. Personligt ombud är ett stöd för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Arbetet som personligt ombud innebär att tillsammans med klienten identifiera och formulera behovet av vård, stöd, service,
rehabilitering och sysselsättning. Det innebär även att bistå klienten i kontakten med olika myndigheter och att tillsammans med klienten se till att insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten planeras, samordnas och genomförs. YPOS skickade ut en enkät till sina medlemmar med
Socialstyrelsens frågor och här redovisas en del av svaren. 2 Några hinder
som personliga ombud lyfter när det gäller deras klienters tillgång till skydddat boende är att det kan ta tid att få hjälp. Det finns också svårigheter för
skyddade boenden att möta behov av stöd, exempelvis tillgång till boendestöd. Personer med psykiska funktionsnedsättningar beskrivs ofta ha svårt
med kollektiva boendeformer. I svaren beskriver ett personligt ombud att de
våldsutsatta klienter hen har haft har uttryckt att de är för sköra eller för sjuka
för att klara av en flytt till ett tillfälligt boende och att de saknar egen förmåga att söka och ordna ett eget boende efter tiden på ett skyddat boende. På
grund av detta finns en risk att de stannar kvar i en destruktiv relation då det
anses vara tryggare än otryggheten på ett tillfälligt boende. Ett annat personligt ombud beskriver två klienter som fått hjälp av socialtjänsten till ett
skyddat boende. Dock valde de att inte åka då de inte fick ta med sina djur
utan skulle behöva avliva dem. Enligt respondenten har den här målgruppen
extra svårt att lämna sina djur då djuret beskrivs vara ”det enda de har”.
Om det förutom den psykiska funktionsnedsättningen även finns en beroendeproblematik är det respondenternas erfarenhet att det är uteslutet med ett
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Det var personliga ombud i 67 kommuner som svarade på frågorna.
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skyddat boende. Istället föreslår ofta socialtjänsten behandling mot missbruket vilket beskrivs vara en lång process.
Följande behövs enligt svaren från enkäten till personligt ombud:
Socialtjänsten och Polisen behöver mer kunskap om våldsutsatta med psykisk funktionssättning för att förstå hur de ska bemöta gruppen. Det skulle
behövas mer kunskap om kombinationen psykisk ohälsa och missbruk.
Det behövs mer kunskap inom gruppen med psykisk funktionsnedsättning
om vad det innebär att vara utsatt för våld i nära relation.
Det finns behov av individanpassade lösningar för gruppen. Socialtjänsten
och psykiatrin behöver samordna sitt arbete med den utsatta personen. Det
kan även behövas samarbete mellan förvaltningar inom socialtjänsten. Det
behövs en tydligare samordning, uppföljning och samarbete mellan olika
huvudmän och myndigheter.
Det behövs skyddade boenden särskilt inriktade till kvinnor med missbruks- eller beroendeproblematik. Kvinnor med psykisk funktionsnedsättning och missbruks- och beroendeproblematik beskrivs behöva mycket
stöd och trygghet när de tar initiativ till att lämna våldet.
Det behövs fler bostäder och akutboenden för våldsutsatta med psykisk
funktionsnedsättning.

Stockholms brukarförening

Myndigheten har även haft kontakt och fått synpunkter från Brukarföreningen i Stockholm. Brukarföreningen Stockholm företräder och organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling
eller annan medicinsk behandling samt människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt.
Stockholms brukarförening beskriver att de flesta kvinnor med ett beroende är utsatta för våld och hot i sin vardag men att de sällan gör en polisanmälan. Föreningen menar att deras medlemmar oftast inte får det skydd och
stöd de behöver vid våldsutsatthet. Kvinnan kan utsättas för övergrepp av
den man hon får eller köper droger av. Ibland erbjuds droger mot sexuella
tjänster. Det finns endast ett fåtal skyddade boenden som tar emot kvinnor
som använder narkotika. Sjukvårdspersonal, polis, socialsekreterare och
andra som möter kvinnor i våldsutsatthet borde vara bättre på att se och fånga
upp denna målgrupp, enligt föreningen.
Många av kvinnorna beskrivs av Brukarföreningen bära på trauman och
skulle behöva professionell hjälp för att bearbeta sina upplevelser. Men för
att till exempel få traumabehandling krävs det i regel att kvinnan är drogfri.
Det borde finnas fler boenden med utbildad personal som kan ge stöd åt
dessa kvinnor. Det behöver finnas en planering framåt och att de som vill
sluta använda droger ska få det stödet av vården. Uppföljning och fortsatt
stöd skulle behövas för att kvinnan ska få möjligheten att ta sig ur sin situation enligt Brukarföreningen, eftersom många av dessa kvinnor dessutom är
hemlösa skulle de behöva en egen bostad.

#utan skyddsnät

Socialstyrelsen har under hösten 2019 träffat föreningen #utan skyddsnät och
inhämtat synpunkter från föreningens medlemmar. Föreningens syfte är att ta
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tillvara på och sprida den kunskap och erfarenhet som flickor, kvinnor och
transpersoner i drogberoende, prostitution och kriminalitet har av utsatthet
och att genom opinionsbildning, information och studier verka för att uppmärksamma konsekvenserna av utsattheten och livsvillkoren för gruppen.
Ofta finns en kombination av hemlöshet, arbetslöshet samt fysisk och psykisk ohälsa hos nätverkets medlemmar.
Enligt en undersökning som #utan skyddsnät riktat till sina medlemmar har
majoriteten blivit utsatta för sexuella övergrepp. Enligt nätverket bär många
på obearbetade trauman trots att de kan vara både drogfria och fria från prostitution. Den här gruppen har därför stora behov av stöd och behandling för
sina trauman.
Föreningen #utan skyddsnät menar att arbetet med våld handlar mycket
om våld i nära relationer, vilket de inte vill förringa, men de menar att ingen
vill prata om våld i ”onära” relationer. Personer som säljer sex lever exempelvis ofta med våld och dödshot från hallickar eller andra män. Många i
målgruppen är dessutom hemlösa vilket betyder att de blir utsatta för både
våld och övergrepp, men de står ut med det för att de behöver sova någonstans. Singelkvinnor är enligt föreningen extra sårbara och ”ett fritt villebråd”
som föreningen uttrycker det. Det finns få kommuner där våldsutsatta kvinnor med ett missbruk kan få stöd enligt #utan skyddsnät. Föreningen beskriver ”inlåsningseffekter” av socialtjänsten exempelvis eftersom socialtjänsten
kräver bankutdrag där allt gås igenom även inkomst av prostitution. Föreningen #utan skyddsnät är också kritiska till att försörjningsstödet påverkas
om personen ifråga lever och bor ihop med en annan person.
Föreningen anser även att LARO-programmet (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) inom missbruks- och beroendevården behöver
ses över. Programmet kräver att personer kommer dit en viss tid på regelbunden basis vilket våldsutövare känner till. Det gör att målgruppen blir rädda att
gå dit och därmed inte får behandling. Det behöver finnas möjlighet att få
andra tider, eller att bokas in på en annan mottagning om en person går regelbundet. Ibland behöver man också diskutera andra typer av behandlingar.
Föreningen #utan skyddsnät nämner lågintensiv behandling men den tar
längre tid och insatserna som ges beskrivs helst vara korta.
Föreningen #utan skyddsnät vill lyfta följande synpunkter:
Skyddat boende bör finnas tillgängligt för alla våldsutsatta kvinnor i missbruk eller annan likvärdig utsatthet, oavsett bostadsort. Skyddet ska inte
vara villkorat av drogfrihet eller nykterhet.
Det skyddande boendet ska vara bemannat med personal med relevant
kunskap om gruppen och ha nätverk knutna till sig för stöd, exempelvis
psykologer och gynekologer med specialkompetens om gruppen
Ansvaret för dessa boenden bör ligga på statlig nivå för att garantera likvärdiga möjligheter till skydd för kvinnor i utsatthet i hela landet.
Ekonomiskt bistånd måste alltid betalas ut till var och en när par är gifta,
idag förekommer det att en av parterna får pengarna, vilket leder till en
onödig beroendeställning.
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Q-jouren i Stockholm

Socialstyrelsen har även träffat föreningen Q-jouren i Stockholm som är en
öppen verksamhet för våldsutsatta kvinnor med missbruk- och beroende. Enligt Q-jouren är det svårt att få hjälp med plats på skyddat boende för kvinnor
som har ett missbruk och beroende. Det finns enligt Q-jouren ingenstans för
kvinnor i missbruk- och beroende att ta vägen. Den här gruppen beskrivs
hamna mellan stolarna. Går de till psykiatrin blir de hänvisade till missbruksvården, som sedan vill att psykiatrin ska ta över. De bollas fram och tillbaka
hela tiden, enligt Q-jouren. Det skulle enligt Q-jouren behövas ett parallellt
arbete med våld, missbruk och psykisk hälsa, nu sker oftast arbetet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i stuprör. Alla vill göra sitt, socialtjänsten säger att de gjort allt och fyllt sitt uppdrag ”den här tjejen är samsjuklig” och så säger psykiatrin samma sak och så sitter hon däremellan,
enligt Q-jouren. Föreningen beskriver att det behövs bättre samordnade insatser. Många kvinnor i missbruk och beroende tackar dessutom nej till samordnad individuell plan (SIP), enligt föreningen. En sådan är inte obligatorisk
och när hälso- och sjukvården eller socialtjänsten informerar om att det inte
är nödvändigt leder det ofta till att kvinnan inte deltar.
En annan svårighet är att det ofta är långa väntetider till avgiftning och annat stöd och att kvinnan under tiden ska hantera risk för återfall i beroende,
hemlöshet och tillgång till ekonomiskt bistånd. Enligt Q-jouren pratas det
mycket om att fråga om våld men det är viktigt att veta hur personal inom socialtjänst och hälso-och sjukvård sedan ska hantera vetskapen om våldet.
Ofta märker föreningen av en ”empatitrötthet” hos personalen och de undrar
hur personal inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska hålla i längden utan att bli känslomässigt avtrubbad.
Vi har en kvinna som är på öppen mottagning och hon blev så blåslagen
att hon inte kunde gå. Hon var tvungen att ta en taxi för att hämta sitt metadon. Men ingen [vid den öppna mottagningen] ens kommenterade det.
Vad blir signalen? ”Du får skylla dig själv det här är inte vårt bord”. (Qjouren)
Enligt Q-jouren behövs mer hjälp och stöd till personal inom socialtjänsten i
form av handledning om vad de kan erbjuda för hjälp och stöd. Har de exempelvis utrymme att prata om våld med klienten? Ofta ligger den långsiktiga
kontakten på socialtjänstens missbruksenhet eftersom missbruket är i centrum men socialtjänsten behöver även arbeta med trauman och våld. Enligt
föreningen finns för få insatser som är inriktade enbart till kvinnor. Kvinnan
måste, enligt föreningen, kunna komma någonstans där de inte riskerar att
möta sin förövare som får sin behandling i samma öppenvård. Det behöver
finnas avdelningar, avgiftningar och mottagningar som enbart är för kvinnor
och med kvinnor i personalen. Behandlingshem och psykiatrin beskrivs som
dåliga på att ta hänsyn till kvinnornas behov och saknas ofta enkönade avdelningar. Föreningen beskriver att de träffat många kvinnor som är rädda för att
bli inlagda, för att de måste dela avdelning med män.
En annan synpunkt som Q-jouren lyfter är möjligheten till långsiktighet
och att det skulle finnas en boendetrappa, från stödboende via träningslägenhet till egen bostad. Enligt Q-jourens erfarenhet kan kvinnorna få hjälp till ett
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drogfritt stödboende men det är sällan kvinnorna får tillgång till en träningslägenhet och en egen bostad. Socialtjänsten säger ofta att de kan söka ett
andrahandsboende, enligt Q-jouren. Men om kvinnan har skulder och beroendeproblematik – vem hyr ut ett rum till dem?
Det behövs hopp om långsiktighet. Annars är vi bara här på marken med
avgiftning och stödboende det är det enda. Det behövs ett ljus i tunneln, att
man börjar här och så kan man gå hit. De behöver få tillräckligt med tid
på sig och att de ser trappstegen framför sig. Att bo på stödboende är inte
så himla lätt men att man ser att om man gör det här nu och jag klarar det
och håller mig nykter så skulle du kunna få en träningslägenhet. En trappa
ut. De här kvinnorna måste få en bostad. (Q-jouren)
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Diskussion
Socialstyrelsen konstaterar följande:
På flertalet undersökta områden och för många av kvalitetsindikatorerna
kan myndigheten se ett förbättrat utfall. Det är exempelvis en högre andel
skyddade boenden 2019 jämfört med 2016- års undersökning som gör en
säkerhetsplanering med vuxna och barn i samband med inflyttning och utflyttning, som har skriftliga rutiner för hur personal och volontärer ska
hantera skyddade personuppgifter, som upprättar genomförandeplaner för
de boende och som har skriftliga rutiner för hur de ska dokumentera insatser.
Under perioden från den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019
bodde cirka 6 500 vuxna och 6 200 barn minst en natt på de skyddade boendena. Det har skett en ökning med 38 procent för antal vuxna som bott
minst en natt under en 12- månadersperiod på skyddat boende, för barn är
ökningen 95 procent, jämfört med siffror från Socialstyrelsens kartläggning 2012. Enligt siffror från 2012 års kartläggning hade cirka 4 700
vuxna och 3 200 barn bott minst en natt på skyddat boende.
Det har skett en ökning i andelen skyddade boenden som drivs av privata
aktörer, sedan Socialstyrelsens kartläggning 2012. År 2012 var det endast
8 procent av de skyddade boendena som drevs i privat regi, 2019 var siffran 37 procent.
Nästan samtliga av skyddade boenden erbjuder olika former av stöd, som
rådgivning (99 procent), stödsamtal (100 procent) och stöd i kontakter med
myndigheter och andra aktörer (99 procent) utöver ett tryggt boende för
våldsutsatta.
Många skyddade boenden har både ett kollektivt boende och friliggande
lägenheter. En högre andel skyddade boenden tar emot skyddssökande i
friliggande lägenheter, vilket har ökat tillgängligheten till skyddat boende
för fler grupper, exempelvis för kvinnor som har husdjur, våldsutsatta män
och pojkar. I 2016- års undersökning uppgav 44 procent av de skyddade
boendena att de kunde ta emot skyddssökande i friliggande lägenheter,
jämfört med 64 procent 2019.
Många skyddade boenden har under den undersökta tidsperioden avvisat
skyddssökande på grund av platsbrist eller annan orsak.
Skyddade boenden uppger att de har svårt att ta emot personer behov av
annat stöd än vad som kan erbjudas på boendet. Det kan exempelvis
handla om personer som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
eller ett aktivt missbruk.
Det behövs mer stöd efter utflytt både för vuxna och för barn, stödet kan
exempelvis vara långvariga boendelösningar.
Våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik riskerar att
inte få tillgång till stöd och hjälp utifrån sitt skyddsbehov. Socialtjänsten
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beskrivs ofta inte fånga upp och erbjuda insatser till den här gruppen. Socialstyrelsen bedömer att stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor i missbruk- och beroende behöver utvecklas.

Ett förbättrat utfall på flera områden
På flertalet undersökta områden och för många av kvalitetsindikatorerna kan
myndigheten se ett förbättrat utfall. Det är exempelvis en högre andel skyddade boenden 2019 jämfört med 2016 som gör en säkerhetsplanering med
vuxna och barn i samband med inflyttning och utflyttning, som har skriftliga
rutiner för hur personal och volontärer ska hantera skyddade personuppgifter,
som upprättar genomförandeplaner för de boende och som har skriftliga rutiner för hur de ska dokumentera insatser.
Jämfört med Socialstyrelsens undersökning 2016 är det även en högre andel skyddade boenden som är anpassade för personer som använder rullstol
och en högre andel skyddade boenden som använder tolk vid samtal med
personer som inte behärskar svenska språket och som använder teckenspråkstolk för person med dövhet eller hörselskada. Många av de skyddade
boendena (87 procent) planerar inför utflyttningen tillsammans med socialtjänsten. I jämförelse med 2016 års undersökning har det skett en ökning,
Andelen skyddade boenden som tar emot barn och som satt en övre åldersgräns för flickor och pojkar har minskat. Av de skyddade boendena är det 6
procent som satt en övre åldersgräns för flickor och 24 procent som satt en
övre åldersgräns för pojkar. Vid 2016- års undersökning hade 9 procent av
skyddade boenden en övre åldersgräns för flickor och 47 procent hade en
övre åldersgräns för pojkar.

En ökning av personer som bott minst en
natt på skyddat boende
Under perioden från den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019 bodde
cirka 6 500 vuxna och 6 200 barn minst en natt på de skyddade boendena.
Det har skett en ökning med 38 procent för antal vuxna som bott minst en
natt under en 12- månadersperiod på skyddat boende, för barn är ökningen 95
procent, jämfört med uppräknade siffror från Socialstyrelsens kartläggning
2012. Antalet boende vuxna och medföljande barn vid 2012- års undersökning var enligt uppräknade tal 4700 vuxna och 3200 barn.
Det kan finnas flera faktorer som bidrar till ökningen. Antalet boenden och
antal platser har blivit fler och socialsekreterare uppger i intervjuerna att det
har blivit lättare att hitta platser. Samtidigt är det en hög andel boenden, 78
procent, som uppger att de fått avvisa personer av olika skäl, så tillgången på
platser kan se olika ut i olika delar av landet.

Det har skett en ökning av skyddade
boenden som drivs av privata aktörer
Kartläggningen visar att det har skett en ökning av antalet privat drivna skyddade boenden sedan 2012. Idag drivs 37 procent i privat regi, och 54 procent
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ideellt, medan de kommunala skyddade boendena endast står för 9 procent av
samtliga boenden. År 2012 var det endast 8 procent av de skyddade boendena som drevs i privat regi. Orsaker till ökningen av privat drivna skyddade
boenden kan bero på att ett antal aktörer som tidigare arbetat med unga ensamkommande eller inom individ och familjeomsorg börjat erbjuda skyddat
boende. Andra orsaker uppges vara att det är enkelt att starta ett skyddat boende om företaget har tillgång till fastigheter. Det finns inte heller några särskilda krav på bemanning eller kompetens hos personalen, förutsatt att det
skyddade boendet inte bedrivs som HVB. Många privata boenden har startats
upp de senaste åren och bland dessa verksamheter finns en blandning av aktörer med erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta personer och de som helt
saknar erfarenhet inom området.

Majoriteten av skyddade boenden
erbjuder olika former av stöd
De allra flesta skyddade boenden bedriver en omfattande verksamhet som inbegriper olika typer av stöd till de skyddssökande. Majoriteten av skyddade
boenden erbjuder olika former av stöd och rådgivning. Nästan samtliga skyddade boenden (99 procent) erbjuder rådgivning, individuella stödsamtal (100
procent), stödsamtal i grupp (45 procent), stödperson vid rättegång eller förhör (96 procent) eller stöd i kontakter med myndigheter och andra aktörer
(99 procent) för personer som bor på boendet. Många kommunala och ideellt
drivna skyddade boenden erbjuder även råd och vägledning för personer som
inte bor på det skyddade boendet medan de privata gör detta i mindre omfattning. Många skyddade boenden (43 procent) anger att de även erbjuder annat
stöd. Exempel på sådant stöd är samhällsinformation och undervisning i
svenska eller hjälp till sfi, information om vilka rättigheter en har som brottsoffer i Sverige, juridisk hjälp och juridiskt stöd, praktisk hjälp och stöd att
söka bostad och arbete.
Tidigare forskning om skyddade boenden visar att de insatser som de
skyddade boendena tillhandahåller bidrar till att förbättra den mentala hälsan
och öka självkänslan och välbefinnandet hos den skyddssökande kvinnan
[18, 19]. Att de skyddade boendena bedriver rådgivning och stöd samtidigt
som de erbjuder tryggt boende är viktigt för den skyddssökandes möjlighet
att bryta upp från den våldsamma relationen.

Fler skyddade boenden tar emot
skyddssökande i friliggande lägenheter
Utvecklingen mot en större andel friliggande lägenheter kan hjälpa till att öka
tillgången till skyddat boende för exempelvis kvinnor som har medföljande
husdjur, män och pojkar, samt till viss del för kvinnor med missbruks- och
beroendeproblematik.
Majoriteten av de skyddade boendena har både kollektiva och friliggande
lägenheter. Att ha tillgång till en blandning av boendeformer är ofta en fördel
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eftersom det kan finnas olika behov och önskemål hos de skyddsökande. Enligt kontakter med skyddade boenden upplevs ofta kollektivt boende som en
trygghet i början av en placering och för perioder när det finns ett stort stödbehov men att det bör finnas möjlighet till andra boendeformer till exempel
utslussningsboenden när stödbehovet inte är lika stort.
Undersökningen visar även att en högre andel skyddade boenden, 25 procent 2019 jämfört med 13 procent 2016, endast erbjuder friliggande lägenheter som boendeform. Bland privat drivna skyddade boenden består 36 procent endast av friliggande lägenheter. En anledning till detta beskrivs vara att
det är enklare att få tag på mindre lägenheter än stora lägenheter och hus som
lämpar sig för ett kollektivt boende samt att driftskostnaderna kan hållas
lägre. Det är viktigt att skyddssökande får tillgång till det skydd och stöd som
de har behov av oavsett boendeform.

Många skyddade boenden har avvisat
skyddssökande
Enkätundersökningen visar att en hög andel (78 procent) av skyddade boenden någon gång från 31 juli 2018 till och med 1 augusti 2019 har avvisat personer som sökt plats på boendet. Statistiken beskriver dock inte omfattningen, det vill säga hur ofta eller hur många skyddssökande som det
skyddade boendet avvisat under tidsperioden.
Majoriteten av de skyddade boenden anger att de avvisat på grund av
platsbrist, andra orsaker anges vara skydds- och säkerhetsaspekter exempelvis att hotbilden är för hög, att det skyddade boendet saknar resurser att erbjuda det skydd eller stöd som den skyddssökande och eventuellt medföljande barn behöver, att den våldsutsatta har ett pågående missbruk, att den
våldsutsatta har psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning eller psykisk
sjukdom, att det finns bristande tillgänglighet i lokalerna, eller att boendet
inte kan ta emot husdjur.
Totalt 22 procent av de skyddade boendena anger att de inte avvisat personer på grund av platsbrist eller annan orsak. Dessa skyddade boenden uppger
att de haft platser lediga. Enkätundersökningen visar att ideellt drivna boenden oftare avvisar än kommunalt och privat drivna skyddade boenden. Det
kan bero på att ideellt drivna boenden är mindre, det vill säga har färre platser. De som avvisat personer har i snitt 7,6 platser medan de som inte avvisar
i snitt har 9,8 platser. Det kan även bero på att vissa skyddade boenden blir
tillfrågade om platser i högre utsträckning än andra.
Det har skett en ökning av skyddade boenden med cirka 37 procent sedan
Socialstyrelsens kartläggning 2012. Fler verksamheter som erbjuder skyddat
boende medför en ökad konkurrens om placeringar från socialtjänsten och i
intervjuundersökningen med socialsekreterare uppger respondenterna att det
blivit lättare att hitta skyddat boende jämfört med för några år sedan.
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Svårt för skyddade boenden att ta emot
personer med behov av annat stöd än
vad boendet kan erbjuda
Många skyddade boenden anger att de gör en individuell bedömning av den
skyddssökandes skydds- och stödbehov inför mottagandet och om personer
bedöms ha stora behov av annat stöd än vad boendet har resurser att ge så
blir det svårt att ta emot. Enkäten visar att det kan vara svårt att ta emot personer som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller ett aktivt
missbruk. I enkätsvaren beskrivs en förutsättning för att kunna ta emot
skyddsökande vara att dessa självständigt kan klara sin vardag. Viktiga
aspekter beskrivs vara att personer som bor på det skyddade boendet klarar
sin dagliga livsföring, sköter sin hygien och kan ta sig till och från sitt rum,
badrum, säng på egen hand, med eller utan hjälpmedel. Om boendet har ett
gemensamt kollektivt boende så uppges personerna behöva kunna följa boenderegler. Enkätundersökningen visar även att det ibland saknas möjlighet att
ta emot personer med fysisk funktionsnedsättning på grund av att lokalerna
inte är tillgänglighetsanpassade.
Av intervjuerna med socialsekreterare framkommer behov av att förbättra
arbetet inom socialtjänsten med att identifiera våldsutsatta personer som har
en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning för att sedan kunna
ge rätt skydd och stöd. Det finns vidare behov av fördjupade utbildningar om
våldsutsatthet med inslag av erfarenhetsutbyte kring frågor om hur socialsekreteraren kan gå vidare och erbjuda insatser om de får kännedom om att det
förekommer våld. I intervjuerna beskrivs att det är viktigt med samarbeten
inom socialtjänsten, och mellan socialtjänsten, psykiatrin och missbruks- och
beroendevården för att hitta individuella lösningar.
Det är viktigt att det finns tillgång till stöd och tillgänglighetsanpassningar
utifrån individens behov både avseende skyddsbehov och behov kopplade till
funktionsnedsättning.

Våldsutsatta med missbruks- och
beroendeproblematik riskerar att inte få
tillgång till stöd och hjälp utifrån sitt
skyddsbehov
Få skyddade boenden (22 procent) anger att de tar emot personer med missbruks- eller beroendeproblematik. Intervjuundersökningen och kontakter med
intresseorganisationer visar att våldsutsatta kvinnor med ett missbruk eller
beroende ofta inte fångas upp av socialtjänsten. Insatser för målgruppen saknas och de bollas ofta mellan beroendevården och psykiatrin. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen har tidigare lyft att det finns
kända gränsdragningsproblem mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvår-
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den i missbruks- och beroendevården vilket leder till svårigheter för kommuner och regioner att komma överens om hur de ska fördela ansvaret emellan
sig. [9, 20].
Vidare visar intervjustudien samt kontakter med intresseorganisationer att
det behövs fler möjligheter till behandlingshem eller behandlingsverksamheter där kvinnan inte behöver välja mellan behandling av missbruk och
kompetens om våld. Det beskrivs vara svårt att få information om vilken
kompetens om våld och utsatthet som personalen har på olika behandlingshem. Våldet beskrivs bli sekundärt eftersom det är missbruket som är i fokus
och ofta hamnar kvinnan i de delar av socialtjänsten som arbetar med missbruk snarare än med våld. Samtidigt behövs kunskap om missbruks- och beroendeproblematik bland annat för att förebygga återfall. Det krävs ett helhetsperspektiv för att kunna ge rätt stöd.
Socialstyrelsen bedömer att stöd och insatser till våldsutsatta kvinnor i
missbruk behöver utvecklas. Dessa kvinnor behöver ett mer långsiktigt stöd
när de tar steg för att lämna våldet för att på sikt få tillgång till en egen bostad. Det behövs vidare fler boendelösningar för den här gruppen. Det kan
vara boenden enbart för kvinnor, exempelvis akutboenden eller stödboenden.
Det kan behövas särskilda lösningar då gruppen kan behöva personal med
flera olika typer av kompetens, där ett helhetsperspektiv som beaktar både
våld och missbruk integreras.

Det behövs stöd efter utflytt både för
vuxna och för barn
En majoritet av skyddade boenden gör en planering inför utflyttning. Oftast
beskrivs utflyttningen ske i samarbete eller samråd med socialtjänsten. Det
beskrivs ibland vara så att det skyddade boendet önskar en planering inför utflyttningen med socialtjänsten men att denna planering inte sker. Det behövs
mer stöd efter utflytt från socialtjänsten enligt skyddade boenden. Socialstyrelsen har lyft fram viktiga utvecklingsområden efter utflyttning som tillgång
till insatser och långsiktigt stöd för personer med erfarenhet av hedersrelaterat våld och förtryck, då det kan innebära att man behöver bryta upp från hela
sitt sociala sammanhang [21]. Resultat från enkätundersökningen visar även
att det kan uppstå flaskhalsar vid utflyttning eftersom personer ibland bor
kvar längre än de behöver på det skyddade boendet på grund av att de inte får
tillgång till ny bostad.
Kartläggningen visar att det fortsatt är nästan lika många barn som vuxna
som bor på skyddat boende. I SOU 2017:112 föreslås åtgärder för att stärka
barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med
en vårdnadshavare. Utgångspunkt för utredningen är barnets grundläggande
mänskliga fri- och rättigheter och barnets bästa enligt FN:s konvention om
barnets rättigheter. Barns rätt till stöd och skydd i skyddat boende är inte reglerat, och barn som bor med en förälder i det skyddade boendet är inte ett
eget rättssubjekt enligt socialtjänstlagen. De får därför inte alltid de stödinsatser de behöver under tiden i det skyddade boendet och i samband med utflyttning. Eftersom barn som vistas i skyddat boende vanligen betraktas som
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medföljare till en vårdnadshavare får de inte heller något eget beslut om insatsen. Därigenom saknas krav på dokumentation vilket kan försvåra socialnämndens möjlighet att följa upp barnets behov av stöd och hjälp före, under
och efter tiden på boendet.

Iakttagelser
Socialstyrelsens kartläggning är en totalundersökning av skyddade boenden i
Sverige. Inom ramen för uppdraget har det inte ingått att undersöka kommunens handläggning. Undersökningen har dock gett upphov till nya frågor
kring socialtjänstens arbete med placeringar av tillfälligt boende. Följande är
exempel på frågor som skulle kunna undersökas vidare antingen inom ramen
för forskning och utveckling eller inom ett specifikt uppdrag: Hur arbetar socialtjänsten med bedömningar vid placeringar? Hur ser samspelet ut mellan
socialtjänst och det tillfälliga boendet? Vad sker inför placering, under placering och efter placeringen, hur följs placeringar upp? Vilka behov kan dyka
upp under tiden på boendet? Hur kan socialtjänsten säkra att skyddssökande
får skydd och stöd efter sina behov?
Idag saknas en lagstadgad definition av begreppet skyddat boende vilket
kan försvåra möjligheten att göra likvärdiga bedömningar och medföra att
skyddssökande ges olika möjlighet att få skydd och stöd beroende på var i
landet de bor och beroende på vilken tolkning av insatsen skyddat boende
som görs. Förutom för skyddat boende i form av hem för vård eller boende
(HVB) finns ingen tillståndsplikt att bedriva verksamhet i form av skyddat
boende, som det finns för vissa andra verksamheter inom socialtjänsten. (7
kap. 1 §. SoL). I utredningen Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) föreslogs att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen. Socialstyrelsen tillstyrkte förslaget i sitt
remissyttrande.
Våren 2020 drabbas Sverige, liksom resten av världen, av spridningen av
coronaviruset. När fler stannar hemma på grund av viruset riskerar personer
som lever med en partner som utövar våld att bli extra utsatta. Det kan även
bli svårare att söka hjälp och ta kontakt med socialtjänst eller polis. Socialstyrelsen har för avsikt att följa utvecklingen och göra analyser av hur krisen
påverkat våldsutsattas möjlighet att få skydd, stöd och hjälp.
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Bilaga 1
Indikatorer för att mäta kvaliteten på
verksamheten vid skyddade boenden
Socialstyrelsen definierar skyddat boende på följande sätt: boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver
insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans
med andra relevanta insatser.
Indikatorerna har till syfte att göra det möjligt att följa kvaliteten på nationell
nivå och vara ett stöd i verksamheternas kvalitetsutveckling. Indikatorerna
riktar sig till skyddade boenden som bedriver socialtjänst. Både kommunala
skyddade boenden men också sådana som drivs av bolag eller ideella föreningar och som tar emot skyddssökande på uppdrag av socialtjänsten omfattas. Skyddade boenden som bedriver socialtjänst har att följa aktuell lagstiftning på området och kvalitetsindikatorerna baseras på vad som gäller enligt
denna lagstiftning men även på forskningen och professionens erfarenheter.
Det finns dock inget som hindrar att även skyddade boenden som inte bedriver socialtjänst använder kvalitetsindikatorerna i sitt utvecklingsarbete, även
om de inte är bundna av samma lagstiftning. Skyddade boenden kan ha olika
inriktningar. Vissa skyddade boenden vänder sig till en särskild målgrupp,
t.ex. våldsutsatta personer med missbruksproblem, våldsutsatta personer med
psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning, våldsutsatta personer
med utländsk bakgrund eller våldsutsatta män. Indikatorerna är avsedda för
skyddade boenden med alla slags inriktningar, om inte annat särskilt anges.
För socialtjänstens insatser till enskilda gäller några grundläggande principer. Exempelvis ska insatserna präglas av en helhetssyn och av kontinuitet. 3
Insatserna ska också bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet. 4 Därutöver ska socialtjänstens insatser vara av god kvalitet. 5 Det innebär bland annat att socialtjänstens insatser ska ges i enlighet
med de mål och övriga bestämmelser som gäller för verksamheten samt på
ett sådant sätt att den enskildes behov av stöd och hjälp tillgodoses och syftet
med insatsen uppnås. Några andra faktorer som är viktiga för att god kvalitet
ska uppnås är rättssäkerhet, den enskildes medinflytande, lättillgängligt stöd
och hjälp samt att de insatser som ges är kunskapsbaserade. 6

Prop. 1979/80:1 Del A s. 207 ff.
1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL
5 3 kap. 3 § SoL
6 Prop. 1996/97:124 s. 52
3
4
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Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet
1. Anställd personal vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser

Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde
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Våld i nära relationer.
Det finns anställd personal vid det skyddade boendet som kan
möta behov av hjälp och stöd hos de skyddsökande och erbjuda skydd mot hot, våld och andra övergrepp.
Syftet med indikatorn är att mäta om det skyddade boendet
har anställd personal för att kunna möta behov av hjälp och
stöd hos de skyddssökande och erbjuda skydd mot hot, våld
och andra övergrepp. Det skyddade boendet behöver ha tillräcklig bemanning utifrån den enskildes behov av stöd och
hjälp. För vissa skyddssökande kan tillgång till personal dygnet
runt vara nödvändigt medan det för andra skyddssökande
räcker med att personal finns på plats dagtid.
Se Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013, sid 29. Se 3 kap. 3 § SoL, 4 kap. SOSFS 2014:4,
Se 5 kap. SOSFS 2014:4.
Våld, handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens
arbete med våld i nära relationer, Socialstyrelsen 2015 sid 70,
Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013 s. 30
Strukturmått.
Med bemannat avses att personal finns närvarande på boendet, alltså inte bara är tillgängliga via telefon e. dyl. Om det
skyddade boendet har lägenheter utanför det kollektiva boendet avses att personalen finns tillgänglig på telefon för de som
bor där och att personalen kan besöka den externa lägenheten med kort varsel.
Med dagtid avses att boendet är bemannat ca kl. 8–17.
Med kvällstid avses ca kl. 17–22, nattetid ca kl. 22–08.
Med helger avses lördagar, söndagar och alla andra dagar
som betraktas som helgdagar.
Med anställd avses personal som har ett anställningsavtal med
huvudmannen för det skyddade boendet, inte ideellt arbetande.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 12. Hur bemannar ni normalt sett det kollektiva
skyddade boendet på dagtid, kvällstid och nätter samt veckodagar, helger och storhelger med anställd personal och volontärer? Svarsalternativ: ”Vid denna tid finns normalt sett anställd
personal på plats ”; ”Vid denna tid finns normalt sett volontärer
på plats”; ”Boendet är normalt sett obemannat vid denna tid.”
Kryssalternativ är Vardag dag, Vardag kväll, Vardag natt, Lördag dag, Lördag kväll, Lördag natt, Söndag dag, Söndag kväll,
Söndag natt, Storhelg dag, Storhelg kväll, Storhelg natt.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig. Brister i kriterier för
vad som avses med bemanning samt kriterier för att betraktas
som anställd.
Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet.
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2. Individuell säkerhetsplanering med vuxna boende vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har skriftliga rutiner för säkerhetsplanering för vuxna vid det skyddade boendet, under boendetiden
och vid utflyttning.
För att säkerheten vid det skyddade boendet ska fungera är
det viktigt att den skyddssökande medverkar till sin egen och
de medboendes säkerhet. Att den skyddssökande inte avslöjar
var han eller hon befinner sig är avgörande på de skyddade
boenden som har hemlig adress. Ofta inleds en vistelse på
skyddat boende med ett säkerhetssamtal där personalen informerar om vikten av säkerhetstänkandet med hänsyn tagen till
tidigare riskbedömningar av polis och socialtjänst. En rutin
anger vilka frågor som ska ställas och diskuteras i ett säkerhetssamtal.
Se Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013, sid 31–32.
Strukturmått.
Med säkerhetsplanering menas en genomgång tillsammans
med den skyddssökande angående hennes/hans situation när
det gäller risk för fortsatt våld och eventuella behov av skydd,
under tiden på det skyddade boendet och vid utflyttning. Med
rutiner avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur arbetet ska genomföras. Rutinerna ska vara aktuella, kända av anställd personal och volontärer och användas.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 14 a Har ni skriftliga rutiner för att göra en individuell säkerhetsplanering tillsammans med skyddssökande personer i samband med inflyttningen till det skyddade boendet?
Svarsalternativ: ”Ja”, ”Nej”.
Enkätfråga nr 14 b Har ni skriftliga rutiner för att göra en individuell säkerhetsplanering tillsammans med personer som bor på
det skyddade boendet i samband med utflyttningen från boendet? Svarsalternativ: ”Ja”, ”Nej”.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig. Brister i kriterier för
vad som avses med säkerhetsplanering.
Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet.
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3. Individuell säkerhetsplanering tillsammans med medföljande barn vid det skyddade
boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

92

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har skriftliga rutiner för säkerhetsplanering för medföljande barn vid det skyddade boendet.
För att säkerheten vid det skyddade boendet ska fungera krävs
att den skyddssökande medverkar till sin egen och de medboendes säkerhet. Att den skyddssökande inte avslöjar var han eller hon befinner sig är avgörande på de skyddade boenden
som har hemlig adress. Ofta inleds en vistelse på skyddat boende med ett säkerhetssamtal där personalen informerar om
vikten av säkerhetstänkandet med hänsyn tagen till tidigare
riskbedömningar av polis och socialtjänst. En rutin anger vilka
frågor som ska ställas och diskuteras i ett säkerhetssamtal. Det
är avgörande att personalen informerar också medföljande
barn om regler, om sekretess kring de andra på boendet, och
hur de medföljande barnen kan hantera mobiltelefon och internetkommunikation.
Se Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013, sid 31–32.
Strukturmått.
Med säkerhetsplanering menas en genomgång tillsammans
med medföljande barn angående hennes/hans situation när
det gäller risk för fortsatt våld och eventuella behov av skydd,
under tiden på det skyddade boendet och vid utflyttning. Med
rutiner avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur arbetet ska genomföras. Rutinerna ska vara aktuella, kända av anställd personal och volontärer och användas.
Gäller enbart skyddade boenden som tar emot barn.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 15 a Har ni skriftliga rutiner för att göra en individuell säkerhetsplanering tillsammans med medföljande barn i
samband med inflyttningen till det skyddade boendet? Svarsalternativ: ”Ja”, ”Nej”.
Enkätfråga nr 15 b Har ni skriftliga rutiner för att göra en individuell säkerhetsplanering tillsammans med medföljande barn
som bor på det skyddade boendet i samband med utflyttningen från boendet? Svarsalternativ: ”Ja”, ”Nej”.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig. Brister i kriterier för
vad som avses med säkerhetsplanering.
Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet.
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4. Fysiska skyddsanordningar vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det finns en eller flera särskilda fysiska skyddsanordningar vid
det skyddade boendet.
Det skyddade boendet bör ha tillräckliga skyddsanordningar
för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld och andra övergrepp. Att det finns personal med rätt kompetens och det görs
säkerhetsplanering med vuxna och barn som bor på det skyddade boendet är viktiga säkerhetsaspekter. Den yttre säkerheten vid det skyddade boendet behöver dock i regel anpassas efter vad som är lämpligt med tanke på läge och
målgrupp. De tekniska möjligheterna är många, dörrar och
fönster kan säkras på olika sätt, entrén till det skyddade boendet kan kameraövervakas, larm kan installeras och kopplas till
polisen eller vaktbolag.
Se 7 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
våld i nära relationer (SOSFS 2014:4)
Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013, sid 31.
Strukturmått.
Med fysisk skyddsanordning menas exempelvis
säkerhetsdörr,
video-övervakning,
inbrotts/överfallslarm,
säkerhetsfönster,
hemlig adress
annan fysisk skyddsanordning.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 16 Vilka av nedanstående fysiska skyddsanordningar har det skyddade boendet? Svarsalternativ ”säkerhetsdörr”, ”Kameraövervakning”, ”inbrottslarm”, ”Överfallslarm”,
”säkerhetsfönster”, ”Sluss”, ”Hemlig adress”, ”Andra skyddsanordningar”
Kryssalternativ är Ja; Nej.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig. Brister i kriterier för
vad som avses med de olika skyddsanordningarna.
Trygga, säkra och rättssäkra.
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5. Hantering av hot om våld och risk för våld mot boende vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

94

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har skriftliga rutiner för att hur personalen ska hantera hot om våld och risker att skyddssökande utsätts för våld.
Det skyddade boendet är till för att erbjuda skydd mot hot för
de som bor där. Om den våldsutsatta behöver stöd och hjälp i
ett skyddat boende, bör boendet ha tillräcklig bemanning och
tillräckliga skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot
hot, våld och andra övergrepp.
Se 6 kap Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Strukturmått.
Med rutiner avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur
arbetet ska genomföras. Rutinerna ska vara aktuella, kända av
anställd personal och volontärer och användas.
Våld och andra övergrepp kan handla om fysiskt eller psykiskt
våld (t.ex. slag, sparkar, hot, tvång, kränkningar) eller sexuella
övergrepp men också om handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som kan ingå i ett mönster av utsatthet: verbala kränkningar, isolering från familj, vänner och omgivning, ekonomiskt utnyttjande eller emotionell
utpressning. Våld och andra övergrepp kan även handla om
försummelse när det gäller äldre och personer med funktionsnedsättning. T.ex. medvetet felaktig medicinering, bristande
hygien, lämna utan tillsyn, försvåra istället för att underlätta.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform. Med rutiner avses här ett i förväg bestämt
tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska genomföras.
Enkätfråga nr 13. Har ni skriftliga rutiner som anger hur skyddssökande personer som bor på det skyddade boendet ska skyddas mot hot om våld och risk för våld? Svarsalternativ: ”Ja”,
”Nej”
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig. Brister i kriterier för
vad som avses med skriftliga rutiner.
Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet.
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6. Hantering av hot om våld och risk för våld mot anställdas och volontärers säkerhet vid
det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har skriftliga rutiner för att så långt det
är möjligt förebygga risk för våld eller hot om våld i arbetsmiljön.
Personal och volontärer vid det skyddade boendet kan bli utsatta för hot om våld och risk för våld. Det kan komma från enstaka våldsutövare med relation till någon som bor i det skyddade boendet. Hot om våld kan också komma från kriminella
grupper eller familjer till en person som utsatts för hedersvåld.
Arbetet ska ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt
som det är möjligt förebyggs.
Se 3 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)
Strukturmått.
Med rutiner avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur
arbetet ska genomföras. Rutinerna ska vara aktuella, kända av
anställd personal och volontärer och användas.
Våld och andra övergrepp kan handla om fysiskt eller psykiskt
våld (t.ex. slag, sparkar, hot, tvång, kränkningar) eller sexuella
övergrepp men också om handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som kan ingå i ett mönster av utsatthet: verbala kränkningar, isolering från familj, vänner och omgivning, ekonomiskt utnyttjande eller emotionell
utpressning. Våld och andra övergrepp kan även handla om
försummelse när det gäller äldre och personer med funktionsnedsättning. T.ex. medvetet felaktig medicinering, bristande
hygien, lämna utan tillsyn, försvåra istället för att underlätta.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform. Med rutiner avses här ett i förväg bestämt
tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska genomföras.
Enkätfråga nr 17a. Har ni skriftliga rutiner som anger hur personal och volontärer som arbetar på det skyddade boendet ska
skyddas mot hot om våld och risk för våld i arbetsmiljön? Svarsalternativ ”Ja”, ”Nej”. 17 b.”Om ja, ge exempel på hur ni förebygger risk för våld eller hot om våld i arbetsmiljön?”
Enkät till samtliga skyddade boenden planeras.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig. Brister i kriterier för
vad som avses med skriftliga rutiner.
Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet.
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7. Hantering av skyddade personuppgifter vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser

Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde
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Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har skriftliga rutiner för att hantera skyddade personuppgifter.
En del personer som söker stöd och skydd i ett skyddat boende
pga. att de har utsatts för våld av närstående har skyddade
personuppgifter. Det behövs kunskap i det skyddade boendet
att hantera skyddade personuppgifter. Det behövs även ett
särskilt säkerhetstänkande kring dessa personer.
Se 3 kap. 5 § Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd
(2014:4) om våld i nära relationer. Våld, handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer, Socialstyrelsen 2015, sid 153 – 158. 16 § första stycket
FOL. (Folkbokföringslagen 1991:481)
Strukturmått.
Med skyddade personuppgifter avses:
Markering för särskild sekretessprövning, s.k. sekretess- eller
spärrmarkering.
Skyddad folkbokföring, en person medges vara folkbokförd på
en annan folkbokföringsort än där personen är bosatt.
Fingerade personuppgifter, dvs. att en person får byta identitet
genom att använda andra personuppgifter än de verkliga.
De två första beslutas av Skatteverket och den tredje beslutas
av polisen.
Med rutiner avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur
arbetet ska genomföras. Rutinerna ska vara aktuella, kända av
anställd personal och volontärer och användas.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Med rutiner avses här ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för
hur en aktivitet ska genomföras.
Enkätfråga nr 20 a. Har ni skriftliga rutiner som anger hur ni ska
försäkra er om att skyddade personuppgifter för de som bor på
det skyddade boendet inte kommer ut till obehöriga. Svarsalternativ ”Ja”, ”Nej”. 20 b. Om ja, hur arbetar ni med att skyddade personuppgifter inte kommer ut till obehöriga?
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig. Brister i kriterier för
vad som avses med skriftliga rutiner.
Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet.
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8. Kännedom om offentlighets- och sekretesslagen hos personal vid skyddade boenden
som bedrivs i offentlig regi
Område
Mått

Syfte

Referenser

Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet i offentlig regi har skriftliga rutiner för att
hantera att anställd personal, volontärer och annan tillfällig
personal har kännedom om sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen och följer dem.
Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om en enskilds
personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Rutinerna ska vara aktuella och kända av personal.
Se 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och 6
kap SOSFS 2011:9.
Våld, handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens
arbete med våld i nära relationer, Socialstyrelsen 2015. sid 113,
Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013, sid 44–45,
Strukturmått.
Med rutiner avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur
arbetet ska genomföras. Rutinerna ska vara aktuella, kända av
anställd personal och volontärer och användas.
Med personal avses anställd personal och volontärer. Med annan tillfällig personal avses till exempel tolkar, hantverkare, mfl.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden,
indelning efter regiform. Med rutiner avses här ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska genomföras.
Enkätfråga nr 19 a. Har ni skriftliga rutiner som anger hur ni ska
informera så att all anställd personal, volontärer och annan tillfällig personal känner till sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen? Svarsalternativ ”Ja”, ”Nej”.” 19 b.
”Om ja, hur arbetar ni med att all anställd personal, volontärer
och annan tillfällig personal ska följa sekretessbestämmelserna?”
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig. Brister i kriterier
för vad som avses med att säkerställa att kännedom finns.
Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet.
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9. Kännedom om socialtjänstlagens bestämmelser om tystnadsplikt hos personal vid
skyddade boenden som bedrivs i enskild regi
Område
Mått

Syfte

Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde
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Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet i enskild regi har skriftliga rutiner för att
säkerställa att anställd personal, volontärer och annan tillfällig
personal har kännedom om socialtjänstlagens bestämmelse
om tystnadsplikt.
De som är, eller har varit verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som utför socialtjänst får inte röja vad
han eller hon fått veta om enskildas personliga förhållanden.
Se 15 kap. 1 § SoL och 6 kap SOSFS 2011:9,
Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013, sid 44,
Strukturmått.
Med rutiner avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur
arbetet ska genomföras. Rutinerna ska vara aktuella, kända av
anställd personal och volontärer och användas.
Med personal avses anställd personal och volontärer. Med annan tillfällig personal avses till exempel väktare, tolkar, hantverkare mm.
Med boenden i enskild regi avses icke kommunala skyddade
boenden.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 18 a. Har ni skriftliga rutiner som anger hur ni ska
informera om så att all personal och alla volontärer känner till
socialtjänstlagens bestämmelser om tystnadsplikt? Svarsalternativ ”Ja”, ”Nej”. 18 b. ”Om ja, hur arbetar ni med att all personal,
volontärer och annan tillfällig personal ska följa tystnadsplikten?”
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig. Brister i kriterier för
vad som avses med att säkerställa att kännedom finns
Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet
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10. Dokumentation vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser

Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har skriftliga rutiner för dokumentation
av genomförandet av insatser.
Dokumentationen av genomförda insatser är viktigt bland annat för verksamhetens kvalitet, möjligheten till uppföljning och
för den enskildes rättssäkerhet. Dokumentationen är också nödvändig för verksamhetens egen uppföljning och utvärdering av
verksamheten, för statens möjlighet att följa hur verksamheten
utvecklas i förhållande till nationella mål och för forskning inom
området. Indikatorn visar andel skyddade boenden som har
skriftliga rutiner för dokumentation av genomförandet av insatser.
Se 4. kap 9 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,
LVM och LSS (SOSFS 2014:5),Meddelandeblad Nr 2: 2012 - Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, Socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation sid
178–199 och Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013, sid 45-46.
Strukturmått.
Med rutiner avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur
arbetet ska genomföras.
Med genomförande av insats avses insatser som syftar till att
hjälpa och stödja den våldsutsatta personen att få skydd mot
våld från närstående och till att återgå till ett liv utan våld och
hot. Med närstående avses varje person som den våldsutsatta
bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan
handla om såväl makar, sambor, pojk-eller flickvänner, som föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar. Det kan även gälla
andra personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära
och förtroendefull relation till. Bedömningen om vem som kan
betraktas som närstående behöver göras utifrån familje- och
levnadsförhållanden i det enskilda fallet.
Våld och andra övergrepp kan handla om fysiskt eller psykiskt
våld (t.ex. slag, sparkar, hot, tvång, kränkningar) eller sexuella
övergrepp men också om handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som kan ingå i ett mönster av utsatthet: verbala kränkningar, isolering från familj, vänner och omgivning, ekonomiskt utnyttjande eller emotionell
utpressning. Våld och andra övergrepp kan även handla om
försummelse när det gäller äldre och personer med funktionsnedsättning. T.ex. medvetet felaktig medicinering, bristande
hygien, lämna utan tillsyn, försvåra istället för att underlätta.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 22 Har ni skriftliga rutiner som anger hur ni ska dokumentera genomförda insatser för dem som bor i det skyddade boendet? Svarsalternativ ”Ja”, ”Nej”.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig. Brister i kriterier för
vad som avses med att säkerställa att kännedom finns.
Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet.
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11. Upprättande av genomförandeplan med den våldsutsatta personen vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser

Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde
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Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har skriftliga rutiner för upprättandet av
en genomförandeplan tillsammans med den våldsutsatta personen som kommer till boendet.
Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan, om detta inte framgår av någon
annan plan eller är uppenbarligt obehövligt (AR i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,
LVM, och LSS.) Genom planen tydliggörs för den skyddssökande, socialnämnden och det skyddade boendet vad som
ska göras, av vem, när och hur.
Se AR SOSFS 2014:5,
Se Våld, handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer, Socialstyrelsen 2015, sid
94, Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013, sid 44.
Meddelandeblad Nr 2: 2012 - Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av
insatser enligt socialtjänstlagen s.9
Strukturmått.
Med rutiner avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur
arbetet ska genomföras. Rutinerna ska vara aktuella, kända av
anställd personal och volontärer och användas.
Med en genomförandeplan avses enligt SOSFS 2014:5 en plan
som har sin utgångspunkt i socialnämndens beslut och som mer
i detalj beskriver hur insatsen ska genomföras. Genomförandeplanen bör i regel upprättas inom den verksamhet som svarar
för det praktiska genomförandet och med utgångspunkt i ett
beslut om en insats och målet för insatsen beskriva hur den
praktiskt ska genomföras.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 23 Har ni skriftliga rutiner för att göra en genomförandeplan tillsammans med varje person som bor på det skyddade boendet? Svarsalternativ ”Ja”, ”Nej”.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig. Brister i kriterier för
vad som avses med genomförandeplan.
Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet.
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12. Anmälningsskyldighet för barns skydd vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser

Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har skriftliga rutiner för hur de ska göra
anmälningar enligt 14 kap. 1 § SoL, när det gäller barn där socialtjänsten kan behöva ingripa till barnets skydd.
Myndigheter vars arbete berör barn och unga samt andra
myndigheter och verksamheter inom hälso- och sjukvård, annan rättspsykiatrisk verksamhet, socialtjänst och kriminalvård
har en lagstadgad skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett barn far illa. När ett skyddat boende i enskild regi
(t.ex. en ideell förening eller ett bolag) utför insatser på uppdrag av socialnämnden har detta skyddade boende samma
skyldigheter att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom eller misstanke att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten gäller alla barn, både de som bor på det
skyddade boendet och barn som bor kvar hemma.
Se 14 kap. 1 § andra stycket SoL och, 6 kap SOSFS 2011:9
Våld, handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens
arbete med våld i nära relationer, Socialstyrelsen 2015, sid 30 –
31. Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013, sid 39.
Meddelandeblad Nr 2: 2012 - Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av
insatser enligt socialtjänstlagen.
Strukturmått.
Med rutiner avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur
arbetet ska genomföras. Rutinerna ska vara aktuella, kända av
anställd personal och volontärer och användas.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 21 Har ni skriftliga rutiner för hur personal och volontärer ska göra anmälningar när det gäller barn där socialtjänsten kan behöva ingripa till barnens skydd. Svarsalternativ
”Ja”, ”Nej”.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Trygghet, säkerhet och rättssäkerhet.

KARTLÄGGNING AV SKYDDADE BOENDEN I SVERIGE
SOCIALSTYRELSEN

101

Tillgänglighet
13. Tillgänglighet dygnet runt vid det skyddade boendet
Område
Mått
Syfte
Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet kan ta emot våldsutsatta personer dygnet runt, alla dagar på året.
För våldsutsatta personer finns behov av skyddade boenden
som har möjlighet att ta emot skyddssökande dygnet runt, året
runt.
Se Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013, sid 29.
Strukturmått.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 24 Vilka tider på dygnet och dagar på året kan
ni normalt ta emot nya skyddssökande? Svarsalternativ: ”Vardag dag”, ”Vardag kväll”, ”Vardag natt”, ”Lördag dag”, ”Lördag kväll”, ”Lördag natt”, ”Söndag dag”, ”Söndag kväll”, ”Söndag natt”, ”Storhelg dag”, ”Storhelg kväll”, ”Storhelg natt”,
Kryssalternativ Ja, Nej.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Tillgänglighet.

14. Tillgänglighet för medföljande barn vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde
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Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet kan ta emot medföljande barn oavsett
ålder och kön.
Det skyddade boende som erbjuds den våldsutsatta bör vara
lämpligt för eventuellt medföljande barn, oavsett ålder och
kön. Det förekommer att skyddade boenden av olika anledningar begränsar mottagandet av barn. Detta medför att
dessa barn inte får tillgång till det skydd och det stöd som ett
skyddat boende kan erbjuda. Följden blir att de ibland hänvisas till att stanna med våldsutövaren. Syftet är inte att samtliga
skyddade boenden ska kunna ta emot medföljande barn utan
att det skyddade boende som den våldsutsatta erbjuds bör
vara lämpligt för medföljande barn.
Se 7 kap, 2 § SOSFS 2014:4,
Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013, sid 36.
Strukturmått.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 25 a. Har ni en övre gräns för hur gamla medföljande barn kan vara?
Svarsalternativ: ”Flickor”, ”Pojkar”, Kryssalternativ: Ja; Nej,
25 b. Vilken är den övre åldersgränsen för medföljande barn?
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Tillgänglighet.
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15. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet är anpassat för att ta emot personer
med funktionsnedsättningar, exempelvis med hjälpmedel som
rullstol och rullator.
Det är viktigt att lokalerna för det skyddade boendet är anpassade för personer som har funktionsnedsättning. Detta gäller i
synnerhet för personer som har hjälpmedel för funktionsnedsättning, exempelvis rullstol eller rullator.
Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013, sid 52–53. Riktlinjer för tillgänglighet –riv hindren
2012, MFD, Myndigheten för Delaktighet, materialet utgått augusti 2019, nytt material om tillgänglighet är Fokus delaktighet
MFD:s hemsida.
Strukturmått.
Med ”anpassat för att ta emot personer med rörelsenedsättning, exempelvis med hjälpmedel som rullstol eller rullatorer”
menas exempelvis att:
entrén är tillräckligt rymlig, (Ramp)
eventuell hiss är tillräckligt stor,
minst ett boenderum är anpassat,
minst en toalett och ett duschrum är anpassat och
kök och gemensamhetsutrymmen kan nås med rullstol.
Annat, ange vad.

Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 27 Vilka av nedanstående fysiska anpassningar
finns på det skyddade boendet för att ni ska kunna ta emot
personer som använder rullstol eller rullator?
Svarsalternativ: ”Entrén är tillräckligt stor för att en person som
använder rullstol eller rullator ska kunna ta sig in;” ”Minst ett boenderum är anpassat för en person som använder rullstol eller
rullator;” ”Minst en toalett är anpassad för en person som använder rullstol eller rullator”; ”Minst ett duschutrymme är anpassat för en person som använder rullstol eller rullator”; ”Kök
kan nås med rullstol eller rullator”; ”Gemenskapsutrymmen kan
nås med rullstol eller rullator”. Kryssalternativ Ja, Nej, ”Annat”,
ange vad.
Enkätfråga nr 26 a Är det kollektiva skyddade boendet i ett eller flera våningsplan? Svarsalternativ: ”Ett plan”; ”Flera våningar”
Enkätfråga nr 26 b Om det är flera våningsplan finns det i så fall
en hiss mellan de olika våningsplanen? Svarsalternativ: ”Ja”;
”Nej”.
Enkätfråga nr 26 c Om det finns en hiss rymmer den i så fall en
person i rullstol? Svarsalternativ: ”Ja ;”Nej”.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Tillgänglighet.
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16. Användning av tolk vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har skriftliga rutiner för att använda tolk
för de i upptagningsområdet vanligast förekommande språken, inklusive teckenspråkstolk för döva eller hörselskadade.
Våldsutsatta personer med utländsk bakgrund utgör en stor andel av de boende i skyddade boenden och på kvinnojourer.
Bristande kunskaper i det svenska språket hos den skyddssökande kan innebära att viktiga stödbehov inte uppmärksammas och tillgodoses.
Strukturmått.
Med rutiner avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur
arbetet ska genomföras. Rutinerna ska vara aktuella, kända av
anställd personal och volontärer och användas.
Med tolk avses professionell tolk och inte t.ex. medföljande
barn eller andra personer som bor på det skyddade boendet.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 28 Har ni skriftliga rutiner för att använda tolk vid
samtal med skyddssökande som inte behärskar svenska, eller
teckenspråkstolk för personer med dövhet eller hörselskada?
Svarsalternativ: ”Tolk för andra språk”; ”Teckenspråkstolk för
personer med dövhet eller hörselskada.” Kryssalternativ: Ja; Nej.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Tillgänglighet.

Självbestämmande och integritet
17. Eget rum vid det skyddade boendet
Område
Mått
Syfte
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

104

Våld i nära relationer.
De som bor på det skyddade boendet har tillgång till eget rum.
Syftet med indikatorn är att mäta om de som bor i det skyddade boendet har tillgång till eget rum. Att ge de som bor i det
skyddade boendet tillgång till ett eget rum är ett sätt att ge
dem bättre förutsättningar för att slå vakt om den personliga integriteten.
Strukturmått.
Med ett rum avses ett utrymme där medföljande barn kan bo
med förälder och där det finns möjlighet att stänga om sig
med en dörr.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 29 Har alla vuxna skyddssökande personer som
bor på det skyddade boendet eget rum (medföljande barn
kan bo i samma rum som den skyddssökande)? Svarsalternativ:
”Ja”; ”Nej”.
Enkät till samtliga skyddade boenden..
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Självbestämmande och integritet.
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18. Tillgång till låsbara toaletter och duschutrymmen vid det skyddade boendet
Område
Mått
Syfte
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Personer som bor på det skyddade boendet har tillgång till låsbara toaletter och duschutrymmen.
Syftet med indikatorn är att mäta om de som bor i det skyddade boendet har tillgång till låsbara toaletter och duschutrymmen.
Strukturmått.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 30 Har de boende på det skyddade boendet tillgång till? Svarsalternativ: ”Låsbara toaletter”, ”låsbara duschutrymmen”, ”kök med möjlighet att laga egen mat”, ”gemensamma utrymmen för samvaro”, Kryssalternativ: Ja, Nej.
Enkät till samtliga skyddade boenden..
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Självbestämmande och integritet.

19. Tillgång till kök vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
De som bor på det skyddade boendet har tillgång till kök för
att laga mat.
Syftet med indikatorn är att mäta om de som bor i det skyddade boendet har tillgång till kök för att kunna laga sin egen
mat.
Strukturmått.
Kök definieras som ett utrymme avsett för matlagning. Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 30 Har de boende på det skyddade boendet tillgång till?: Svarsalternativ: ”Låsbara toaletter”, ”låsbara duschutrymmen”, ”kök med möjlighet att laga egen mat”, ”gemensamma utrymmen för samvaro”, Kryssalternativ: Ja, Nej.
Enkät till samtliga skyddade boenden..
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Självbestämmande och integritet.

20. Tillgång till gemensamhetsutrymmen vid det skyddade boendet
Område
Mått
Syfte
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
De som bor på det skyddade boendet har tillgång till gemensamhetsutrymmen, för samvaro och vila.
Syftet med indikatorn är att mäta om de som bor i det skyddade boendet har tillgång till gemensamma utrymmen för
samvaro och vila.
Strukturmått.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 30 Har de boende på det skyddade boendet tillgång till? Svarsalternativ: ”Låsbara toaletter”, ”låsbara duschutrymmen”, ”kök med möjlighet att laga egen mat”, ”gemensamma utrymmen för samvaro”, Kryssalternativ: Ja, Nej.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Självbestämmande och integritet.
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Kunskapsbaserad verksamhet
21. Standardiserade bedömningsmetoder vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

106

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet använder standardiserade bedömningsmetoder när det bedöms lämpligt.
En standardiserad bedömningsmetod består av ett instrument
med fastställda frågor som bygger på forskning och beprövad
erfarenhet och en manual som beskriver användningen. Att
använda standardiserade bedömningsmetoder som en del av
utredningen ökar förutsättningarna för en likvärdig och kunskapsbaserad bedömning av den enskildes behov.
Se Om standardiserade bedömningsmetoder, Socialstyrelsen
2012.
Strukturmått.
Definition: Med standardiserade bedömningsmetoder avses ett
formulär med i förväg fastställda frågor och svarsalternativ i
form av numerär eller verbal skala. Frågorna är vetenskapligt
utprövade. Observera att det inte förväntas att det skyddade
boendet ska använda de standardiserade metoderna för alla
skyddssökande, men att det finns kunskap om att de finns, hur
man använder dem, och om det bedöms att det är lämpligt,
att använda dem.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 32 Finns det personal eller volontärer på det skyddade boendet som har kunskap om och erfarenhet av standardiserade bedömningsmetoder och som använder dem vid
behov? Svarsalternativ: ”Ja”; ”Nej”.
Enkätfråga nr 33 Vilka standardiserade bedömningsmetoder
har era anställda och volontärer kunskap om, erfarenhet av
och använder vid behov. Svarsalternativ: Ange ”bedömningsmetod”; ”Upphovsman.”
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Kunskapsbaserad verksamhet.

KARTLÄGGNING AV SKYDDADE BOENDEN I SVERIGE
SOCIALSTYRELSEN

22. Uppföljning av de skyddssökandes uppfattning om boendet
Område
Mått

Syfte
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet följer upp och undersöker de skyddssökandes uppfattning om boendet inklusive bemötande och insatser.
En kunskapsbaserad socialtjänst utgår bland annat från enskildas kunskap och erfarenhet. En kunskapsbaserad socialtjänst
följer upp hur väl verksamheten tillgodoser enskildas behov.
Uppföljningar av de enskildas uppfattning om verksamheten är
ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.
Strukturmått.
Med uppföljning menar vi att det skyddade boendet under de
senaste 24 månaderna genomfört minst en undersökning om
de skyddssökandes uppfattning om boendet, inklusive bemötandet och insatserna. Med undersökning avses här enkäter eller strukturerade intervjuer riktade till enskilda där resultaten
sammanställs på gruppnivå. Undersökningen genomförs systematiskt vilket tex innebär att den genomförs med viss regelbundenhet under en bestämd tidsperiod och riktar sig till de boende på det skyddade boendet. Det är viktigt att mottagaren
kan ta del av undersökningen utifrån individuella förutsättningar. Om någon annan har gjort en brukarundersökning på
uppdrag av det skyddade boendet ska denna räknas. Undersökningen inkluderar tex frågeområden om bemötande, boendemiljön, och säkerhet. Undersökningen riktar sig till vuxna som
utsatts för våld av närstående.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 34 a. Har ni undersökt de boendes uppfattning
om det skyddade boendet under de senaste två åren? Svarsalternativ: ”Ja” ; ”Nej”.
Enkätfråga 34 b. Om ja, vilka områden ingår i uppföljningen?
Svarsalternativ: ”Boendemiljö”, ”Bemötande”, ”Insatser”, ”Säkerhet”; ”Annat ange vad?”, ”Kryssalternativ ”Ja,” ”Nej”.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Kunskapsbaserad verksamhet.
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23. Lämplig utbildning hos anställd personal vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser

Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

108

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har anställd personal med lämplig utbildning.
För att kunna bedriva ett arbete på det skyddade boendet
som är baserat på kunskap är det viktigt att personalen har
lämplig utbildning och erfarenhet. De behöver ha kunskap om
våld och andra övergrepp. Den personal som genomför insatser i verksamheter som särskilt är inriktade på stöd och hjälp till
våldsutsatta, t.ex. skyddade boenden, behöver ha en fördjupad sakkunskap inom området våld eller andra övergrepp av
eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.
Se 3 kap. 3 § SoL, 4 kap. SOSFS 2014:4,
Våld, handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens
arbete med våld i nära relationer, Socialstyrelsen 2015 sid 70,
Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013 s. 30
Strukturmått.
Med lämplig utbildning avses att personalen har kunskap om
våld och andra övergrepp för att kunna uppmärksamma att
en person är våldsutsatt och se till att hon eller han får hjälp för
sin våldsutsatthet. Vidare bör personal som genomför insatser i
det skyddade boendet ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående samt ha förmågan att omsätta
kunskaperna i det praktiska arbetet (AR till 4 kap. SOSFS 2014:4).
Med anställd avses personal som har ett anställningsavtal med
det skyddade boendet, inte volontärer.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Med våld och andra övergrepp avses primärt brotten i 2, 4,
och 6 kap brottsbalken. Våldet kan ta sig många uttryck. Det
kan handla om fysiskt eller psykiskt våld(tex slag, sparkar, hot,
tvång, kränkningar) eller sexuella övergrepp men också om
handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som
brott men som kan ingå i ett mönster av utsatthet, verbala
kränkningar, isolering från familj , vänner, omgivning, ekonomiskt utnyttjande eller emotionell utpressning.
Enkätfråga 36. Har den anställda personalen kunskap om våld i
nära relationer?
Svarsalternativ ”Föreståndare” ”Personal 1-24” Kryssalternativ:
”Ja, via högskolekurs om minst 7,5 hp”, ”Ja via kurser eller konferenser”, ”Nej”, ”Vet inte”
37. Vilka utbildningar har den anställda personalen? Ange inom
vilket område. Svarsalternativ Föreståndare, Personal 1-7
Enkätfråga 36. Hur lång erfarenhet av socialt arbete med inriktning våld i nära relationer har den anställda personalen?
Ange antal år,
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Kunskapsbaserad verksamhet.
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24. Kompetensutveckling om våld i nära relationer till personal vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har under det senaste året genomfört
någon form av utbildning för personalen på det skyddade boendet inom området våld i nära relationer.
För personal som arbetar med våldsutsatta vuxna och barn är
det viktigt att de har kunskap om våld i nära relationer till exempel om olika former av våld och konsekvenser av våldsutsatthet samt riskbedömningar.
Se Våld - handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Socialstyrelsen 2015) sid
70.
Strukturmått.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Definitioner: Med utbildning avses exempelvis kurser, konferenser eller vidareutbildning på högskolenivå för att utveckla den
anställda personalens och volontärernas kompetens inom området våld i nära relationer. Med kompetensutveckling avses
att personalen utvecklas i sin yrkesroll genom exempelvis utbildning eller kurser.
Enkätfråga nr 38 Har det skyddade boendet under perioden
20190801-20190731 erbjudit någon form av utbildning för personal och volontärer angående vuxna personer som utsatts för
våld i nära relationer. Svarsalternativ: ”I form av kurser eller konferenser”, ” I form av vidareutbildning på högskolenivå”. Kryssalternativ: ”Ja”; ”Nej”.
Enkätfråga nr 39 Har det skyddade boendet under perioden
20190801-20190731 erbjudit någon form av utbildning för personal och volontärer angående barn som bevittnat våld i nära
relationer eller barn som själva utsatts för våld? Svarsalternativ: I
form av kurser och konferenser; ”I form av vidareutbildning på
högskolenivå”. Kryssalternativ: ”Ja”; ”Nej”.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Kunskapsbaserad verksamhet
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25. Kompetens om särskilt utsatta grupper
Område
Mått

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har kompetens att ta emot personer
från särskilt utsatta grupper.
Det kan finnas behov av kompetens för att ge stöd till de utsatta grupper som det skyddade boendet har som målgrupp
eller målgrupper. För personal som arbetar med våldsutsatta
personer kan det finnas behov av kunskap om våld i nära relationer till särskilt utsatta grupper, exempelvis;
Personer med hedersproblematik
Äldre personer

Syfte

Personer med missbruks- och beroendeproblematik
HBTQ
Psykiska funktionsnedsättningar
Fysiska funktionsnedsättningar
Medföljande barn som bevittnat våld
Personer utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål

Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde
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Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013.
Strukturmått.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Med kompetens i detta avseende menas att personal har utbildning exempelvis kurser, konferenser eller vidareutbildning på
högskolenivå för att utveckla personalens kompetens inom de
ovan angivna målgrupperna.
Enkätfråga nr 39 Har det skyddade boendet kompetens för att
ta emot och ge stöd till särskilt utsatta grupper? Svarsalternativ:
”Personer med hedersproblematik”, ”Äldre personer”, ”Personer med missbruks- eller beroendeproblematik”, ”HBTQpersoner”, ”Personer med psykisk funktionsnedsättning”, ”Personer med fysisk funktionsnedsättning”, ”Medföljande barn som
bevittnat våld”, ”Personer som utsatts för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål”, Annat, ange vilka, Kryssalternativ: Ja, Nej.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Kunskapsbaserad verksamhet
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Helhetssyn, samordning och kontinuitet
26. Samverkan med socialnämnden vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte

Referenser
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har skriftliga rutiner för samverkan i enskilda ärenden med socialnämnden, eller i de fall det rör sig
om ett kommunalt skyddat boende inom socialtjänsten.
Indikatorn visar om skyddade boenden har skriftliga rutiner för
samverkan med socialnämnden, eller inom socialtjänsten, i de
fall det rör sig om ett kommunalt skyddat boende. För att
kunna tillförsäkra våldsutsatta personer och barn som bevittnat
våld rätt insatser i form av skydd och stöd är det viktigt att berörda aktörer samverkar. Socialnämndens medverkan är central när det gäller våldsutsatta personer och barn som bevittnat
våld.
Se 3 kap. 9-10 §§,SOSFS 2014:4,
Våld - handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens
arbete med våld i nära relationer. Socialstyrelsen 2015 sid. 5556.
Strukturmått.
Med rutiner avses ett i förväg bestämt tillvägagångssätt för hur
arbetet ska genomföras. Rutinerna ska vara aktuella, kända av
anställd personal och volontärer och användas.
Med samverkan i enskilda ärenden avses övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för visst syfte. Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser
och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att
genomföra för den enskilde individen.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 43. Har det skyddade boendet skriftliga rutiner för
hur ni i enskilda ärenden ska samverka inom socialtjänsten.
Kryssalternativ: Ja, Nej.
Enkätfråga nr 44 a. Har det skyddade boendet skriftliga rutiner
som anger hur ni ska samverka med socialnämnden när det
gäller enskilda ärenden? Kryssalternativ: Ja, Nej
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Helhetssyn, samordning och kontinuitet.

27. Särskilda utrymmen för lek och sysselsättning vid det skyddade boendet för medföljande yngre barn
Område
Mått
Syfte
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet har särskilda utrymmen för lek och
sysselsättning för medföljande yngre barn.
Barn som följer med en våldsutsatt förälder i det skyddade boendet har egna behov av lek och sysselsättning.
Strukturmått.
Gäller enbart skyddade boenden som tar emot yngre barn.
Redovisningsnivå: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora
orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden, indelning efter regiform.
Enkätfråga nr 31. Finns det på det skyddade boendet särskilt utrymme för lek och sysselsättning för yngre barn?” ”kryssalternativ ja, nej
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Helhetssyn, samordning och kontinuitet.
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28. Planering inför utflyttning vid det skyddade boendet
Område
Mått

Syfte
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde

Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet gör en planering inför utflyttning från
det skyddade boendet som möjliggör fortsatt kontakt och stöd.
En person som varit utsatt för våld i en nära relation behöver
ofta stöd under en längre tid och på olika sätt. Att bo på ett
skyddat boende kan vara en del i uppbrottsprocessen. Planering för utflyttning kan behövas tillsammans med den våldsutsatta personen.
Strukturmått.
Redovisningsform: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden.
Enkätfråga nr 43. Gör ni tillsammans med socialtjänsten en planering inför utflyttning av dem som bor på det skyddade boendet? Kryssalternativ, ja, nej.
Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Helhetssyn, samordning och kontinuitet.

29. Stöd som erbjuds vid det skyddade boendet
Område
Mått
Syfte
Typ av indikator

Teknisk beskrivning

Datakällor
Felkällor
Kvalitetsområde
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Våld i nära relationer.
Det skyddade boendet erbjuder olika typer av stöd till våldsutsatta.
En person som varit utsatt för våld i en nära relation behöver
ofta olika former av stöd. Att skyddade boenden ger stöd samtidigt som de erbjuder tryggt boende är viktigt för den våldsutsattas möjlighet att bryta upp från den våldsamma relationen.
Strukturmått.
Redovisningsform: Riket, län, indelning efter storstad/medelstora orter/landsbygd, indelning efter små och stora boenden.
Enkätfråga nr 42 a. Vilka typer av råd och stöd kan det skyddade boendet erbjuda våldsutsatta som bor på det skyddade
boendet? Kryssalternativ ”Rådgivning,” ”Individuella stödsamtal,” Stödsamtal i grupp,” Annat stöd, som kontakter med myndigheter och andra aktörer (socialtjänsten, polisen, hälso och
sjukvården mm”. ”Arrangerade aktiviteter”.”Övrigt, i så fall
vad?” ”Inget av ovanstående”
Enkätfråga nr. 42 b. Vilka typer av råd och stöd kan det skyddade boendet erbjuda våldsutsatta som inte bor på det skyddade boendet? ”Rådgivning,” ”Stödsamtal (Individuella eller i
grupp)” ,”Övrigt, i så fall vad?” ”Inget av ovanstående”

Enkät till samtliga skyddade boenden.
Kvaliteten på enkätsvaren kan vara bristfällig.
Kunskapsbaserad verksamhet.
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Enkätundersökning
Kartläggning av skyddade boenden 2019
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Inledning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att kartlägga omfattningen och kvaliteten av skyddade boenden för våldsutsatta personer. Som en del av kartläggningen har Socialstyrelsen genomfört en enkätundersökning till skyddade boenden. Enkäten riktades till landets samtliga skyddade boenden som
drivs av kommuner och enskilda verksamheter som har ett avtal med socialtjänsten, eller som tar emot skyddssökande personer på uppdrag av socialtjänsten. Med enskild verksamhet menas en förening, en samfällighet, en stiftelse, ett bolag eller en enskild individ.
Projektledare för datainsamlingen var Kristina Lindholm, A/SO2. Kontaktpersoner från SMS-gruppen var Claes Falck, frågekonstruktör, och Lars
Holm, statistiker.

Syfte
Syftet med enkätundersökningen är att få aktuell kunskap om omfattningen
av och kvaliteten i de skyddade boendena.
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Omfattning
Objekt och population
Denna undersökning har vänt sig till landets samtliga skyddade boenden, vilket utgör undersökningens målpopulation. Med skyddat boende menas Boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer
som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp
tillsammans med relevanta insatser.
Totalundersökning
Undersökningen är en totalundersökning, urvalsosäkerhet förekommer därmed inte men däremot utgör bland annat svarsbortfall och ramtäckning osäkerhetsfaktorer.

Frågor och variabler
Frågekonstruktören utformade frågorna i samarbete med projektledaren samt
sakkunniga inom Socialstyrelsen. Enkäten består av 45 frågor. Frågorna består av en blandning av frågor med fasta svarsalternativ och öppna frågor.
Undersökningen referensperiod är nuläge alternativt 2019-08-30. För vissa
frågor i undersökningen är referensperioden de senaste 12 månaderna. I någon enstaka fråga de senaste 24 månaderna.
Förutom de variabler som samlades in via enkäten hämtades uppgift om
kommuners invånarantal (2018-12-31) register.
Samråd har genomförts med Sveriges Kommuner och Regioner SKR och
Näringslivets Regelnämnd NNR.
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Datainsamling
Kontaktuppgifterna till de skyddade boendena har Socialstyrelsen samlat in
från kommunernas socialförvaltningar via en webbenkät med svarsfrekvensen 78 procent, och från förteckningar på Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) och Unizons webbplatser samt från länsstyrelser. Sammanlagt identifierades på detta sätt 353 respondenter. Av dessa
identifierades 68 som övertäckning (dubbletter och ej skyddade boenden) efter insamlingens start. Ytterligare 3 poster togs bort efter genomgång och
klassificering av bortfallet. Den slutliga populationen kom således att bestå
av 282 skyddade boenden. Se flödesschemat längt bak i kvalitetsdeklarationen.
Datainsamlingen har genomförts via en webbenkät. Ett informationsbrev
skickades till de skyddade boendena via e-post med en länk till enkäten. I
missivet angavs att Socialstyrelsen önskade att frågorna i enkäten skulle besvaras av verksamhetschef eller motsvarande på det skyddade boendet.
Datainsamlingen pågick 2019-09-03—2019-10-07. Under insamlingsperioden skickades två ordinarie påminnelser samt en extra påminnelse om förlängd insamlingsperiod ut.

Svarsfrekvens
Det var 213 skyddade boenden som besvarade enkäten. Det ger en svarsfrekvens på 76 procent. Svarsfrekvensen redovisas nedan, uppdelat på driftsform och på kommunstorlek (invånarantal) för den kommun där det skyddade boendet ligger.
Tabell 1. Svarsfrekvens efter driftsform och totalt

Driftsform

Antal i
populationen

Antal
svarande

Andel svarande,
procent

Kommunalt

24

20

83,3

Ideellt

138

115

83,3

Privat

120

78

65,0

Totalt

282

213

75,5

Det är endast för urvalet vi har en helt säker uppfattning om vilka boenden
som tillhör vilken driftsform baserat på deras svar (fråga 3a). Bortfallet har
klassificerats i driftsform utifrån uppgifter som gått att finna på internet.

116

KARTLÄGGNING AV SKYDDADE BOENDEN I SVERIGE
SOCIALSTYRELSEN

Tabell 2. Svarsfrekvens efter kommunstorlek (invånarantal 2018-12-31) på
den kommun där det skyddade boendet ligger och totalt

Befolkningsmängd

Antal i
populationen

Antal
svarande

Andel svarande,
procent

Okänd

15

7

46,7

Färre än 15 000 invånare

35

28

80,0

15 000 – 29 999

46

34

73,9

30 000 – 69 999

75

59

78,7

70 000-199 999

53

44

83,0

200 000 invånare eller fler

58

41

70,7

Totalt

282

213

75,5

Det är endast för urvalet vi har en helt säker uppfattning om i vilken kommun
ett boende ligger baserat på deras svar (fråga 1b-c). Bortfallet har getts kommuntillhörighet utifrån uppgifter som gått att finna på internet.
Bortfall
Bortfallet består dels av de skyddade boenden som inte besvarat enkäten och
av partiellt bortfall, dvs. att de inte besvarat vissa frågor i enkäten. Om bortfallet skiljer sig från de svarande, med avseende på undersökningsvariablerna, så kan skattningarna som grundar sig på enbart de svarande vara missvisande.
Tabell 3. Fördelning av svarande efter driftsform
Populationen
Driftsform

Svarande

Andel,
procent

Antal

Andel,
procent

Antal

Kommunalt

24

8,5

20

9,4

Ideellt

138

48,9

115

54,0

Privat

120

42,6

78

36,6

Totalt

282

100,0

213

100,0

Tabell 4. Fördelning av svarande efter kommunstorlek (invånarantal 201812-31) på den kommun där det skyddade boendet ligger
Populationen
Befolkningsmängd

Svarande

Andel,
procent

Antal

Andel,
procent

Antal

Okänd

15

5,3

7

3,3

Färre än 15 000 invånare

35

12,4

28

13,1

15 000 - 29 999

46

16,3

34

16,0

30 000 – 69 999

75

26,6

59

27,7

70 000-199 999

53

18,8

44

20,7

200 000 invånare eller fler

58

20,3

41

19,2

Totalt

282

100,0

213

100,0
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Bortfallet är något större bland de privat drivna boendena än bland de kommunalt och ideellt drivna. Fördelningen på kommunstorlek på den kommun
där boendet ligger visar inte någon större skevhet.
I de frågor där uppgifter om antal efterfrågats förekommer partiellt bortfall.
Det partiella bortfallet varierar mellan 0 och 11 procent. Det är ett relativt litet bortfall så rimligen påverkar det statistiken i liten utsträckning.
Tabell 4. Partiellt bortfall
Fråga

Partiellt bortfall,
procent

6.1. Antal platser för skyddssökande, vuxna

3,8

6.2. Antal platser för skyddssökande, barn

7,7

7a. Antal vuxna som bott minst en natt

10,3

7b. Antal vuxna som inte placerats via Socialtjänsten
som bott minst en natt

3,8

10a. Antal medföljande barn som bott minst en natt

10,8

25b1. Övre åldersgränsen medföljande flickor

0,0

25b2. Övre åldersgränsen medföljande pojkar

6,4

35a. Antal anställda

5,2

37. Antal års erfarenhet av socialt arbete, föreståndare

2,7

37. Antal års erfarenhet av socialt arbete, personal

9,7

Tillförlitlighet
Ramtäckning
Täckningsfel kan bestå av under-och övertäckning. Undertäckning innebär
att det finns skyddade boenden som ingår i populationen men saknas i urvalsramen. Vid övertäckning finns skyddade boenden som inte ingår i populationen i urvalsramen.
Undertäckning förekommer om det finns aktiva skyddade boenden som
inte kom med i förteckningen av skyddade boenden som sammanställdes inför utskicket av enkäten.
Övertäckning förekommer om det finns skyddade boenden i förteckningen
som inte längre är aktiva eller inte är skyddade boenden. Den ursprungliga
sändlistan bestod, som nämnts ovan, av 353 skyddade boenden. Av dessa
togs 68 bort som övertäckning (dubbletter och ej skyddade boenden) efter insamlingens start. Ytterligare 3 togs bort efter genomgång och klassificering
av bortfallet.
Genomgången och kartläggningen av skyddade boenden som gjordes inför
utskicket var noggrann och omsorgsfull. Vi bedömer därför eventuell underoch övertäckning att vara av liten betydelse för statistiken.

Mätfel
I samband med datainsamlingen kan slumpmässiga och systematiska fel uppstå, dessa kallas mätfel. De svar som ges kan vara osäkra eller felaktiga. De
kan även bli fel på grund av att de som svarar har missuppfattat frågan. Det
finns en rad olika källor till dessa fel, bl.a. mätinstrumentet, informationssystemet och insamlingssättet.
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För att minska risk för mätfel har enkäten konstruerats med ämneskunnig,
enkätfrågekonstruktör, en statistiker samt i samråd med SKR och NNR.

Bearbetning

Vid den manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet kan bearbetningsfel uppstå. Exempel på bearbetningsfel är registreringsfel och kodningsfel.
Då insamlingen skett via en webbenkät med fasta alternativ bör registreringsfelet var litet. Resultaten har även kontrollerats med avseende på rimlighet.

Beskrivning av data
Statistiska mått
Från undersökningen redovisas andel och antal för hela riket och för redovisningsgrupper.
Redovisningsgrupper
Den huvudsakliga redovisningsgruppen är driftsform, utgående från fråga 3a
i enkäten.
Estimation av antal boende
Partiellt bortfall (22 för vuxna och 21 för barn) har medelvärdesimputerats,
det vill säga deras saknade svar har ersatts med medelvärdet av de svarandes
svar. Därefter har uppräkning gjorts medelvärdet för de svarande (213) x antal i populationen (282).
Estimation av antal boende 2012
För att kunna jämföra antalet boende vuxna och medföljande barn med 2012
års undersökning så har följande skattningar gjorts:
Antalet skyddade boenden 2012 var 206 och antalet svarande i undersökningen var 195. Vidare har, med utgångspunkt i årets och i 2016 års undersökning, antagits att det partiella bortfallet på frågan om boende var ca 10
procent. Det ger ett uppräkningstal på 206/(195-20). Antalet boende vuxna
och medföljande barn år 2012 angavs till 4000 respektive 2700 summerat utifrån svaren på enkätfrågorna. Uppräknade tal blir därmed 4700 vuxna och
3200 barn.

Jämförbarhet
Jämförbarhet över tid
Socialstyrelsen genomför denna undersökning för fjärde gången. Undersökningen har tidigare genomförts åren 2012, 2015 och 2016. Resultaten från
denna undersökning är dock inte direkt jämförbar med tidigare års undersökningar. Frågor och kvalitetsindikatorer baserade på frågorna har genomgått
förändringar under tidsperioden. I kartläggningen som genomfördes 2013 var
begreppet ”skyddat boende” ännu inte fastställd, och begreppet användes i en
vid bemärkelse då de som besvarade enkäten själva definierade sin verksamhet som skyddat boende. I uppföljningarna av kvalitet i skyddade boenden
som genomfördes 2015 och 2016 fanns begreppet skyddat boende definierat
av Socialstyrelsen.
Samtliga indikatorer är likadana från tidigare uppföljningar förutom att indikator 1 och 2 har slagits ihop till indikator 1 som mäter anställd personal
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vid det skyddade boendet. Tidigare var indikatorn uppdelad i två, en indikator för anställd personal på dagtid och en indikator för anställd personal kvällar, nätter och helger. Enkätfrågorna som ställs denna indikator är samma
från föregående år och är jämförbara över tid. Tidigare indikator 29, Särskilda utrymmen för sysselsättning för medföljande barn i tonåren har utgått.
Ny indikator 29 är stöd som erbjuds vid det skyddade boendet. De indikatorer som inte är fullt jämförbara med tidigare år på grund av att enkätfrågan
justerats är indikator 12, anmälningsskyldighet för barns skydd vid det skyddade boendet, indikator 22, uppföljning av de skyddssökandes uppfattningar
om boendet samt indikator 23, lämplig utbildning hos anställd personal vid
det skyddade boendet.

Tillgänglighet
Socialstyrelsen publicerar rapporten på www.socialstyrelsen.se.
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Flödesschema av urval
Identifierade boenden
(n = 353 )

Antal boenden identifierade som övertäckning
(n = 71 )

Boenden som ej
svarade
(n = 69 )
Identifierade boenden efter borttagning av övertäckning
(n = 282 )

Boenden som svarade på
enkäten
(n = 213 eller 75.5%)

Kommunalt
(n = 20 eller 83,3% )
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Ideellt
(n = 115 eller 83,3% )

Privat
(n = 78 eller 65,0 % )
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