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Kommunstyrelsen  

  

  

Yrkande 

 
2021-11-05 

Socialdemokraterna 

  
Ärende nr: 2.2.10 

Yrkande angående yrkande om långsiktiga 
boendelösningar för våldsutsatta 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med socialnämnderna och 
fastighetsnämnden redovisa hur de kommunala kontrakten, inklusive 
kontrakt från privata värdar, erbjuds och fördelas mellan olika grupper i 
behov av långsiktiga boendelösningar.  

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att arbeta aktivt med att rekrytera fler 
privata fastighetsägare till samarbetsavtalet mellan staden och parterna på 
bostadsmarknaden, i syfte att öka andelen kommunala kontrakt med 
privata hyresvärdar som motpart.  

Yrkandet 
 

Det finns idag flera grupper i samhället som av olika anledningar behöver stadens 
hjälp för att hitta en långsiktig boendelösning, däribland våldsutsatta. Vår 
utgångspunkt är det är positivt att minimera antalet särlösningar för respektive 
grupp och istället se till det individuella behovet. Vi ser det dock som angeläget 
att undersöka hur representationen ser ut vad gäller de som får möjlighet till en 
långsiktig boendelösning. Vi menar att denna bild behövs innan vidare åtgärder 
kan bli aktuella. Vidare är det viktigt att öka andelen privata värdar som väljer att 
ansluta sig till samarbetsavtalet avseende kommunala kontrakt, för att på så sätt 
öka det totala antalet lägenheter som kan användas för detta ändamål.  
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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
om långsiktiga boendelösningar för 
våldsutsatta 

Yttrandet 
Våld i nära relationer och hedersförtryck är utbrett och har en direkt påverkan på 
människors trygghet och säkerhet, inte minst i det egna hemmet. Socialtjänstens åtgärder 
inom detta område är viktiga för att säkerställa människors grundläggande trygghet och 
säkerhet. Fastighetskontoret bedömer de remisser som inkommer från socialnämnderna 
gällande bostadsanskaffning för så kallade kommunala kontrakt. Bedömningen görs med 
den enskildes bästa i fokus samt med särskild hänsyn till barns behov. Kommunala 
kontrakt kan erbjudas till våldsutsatta personer samt andra personer som uppfyller givna 
förutsättningar för att bli erbjuden en långsiktig boendelösning. Det ska finnas ett 
medicinskt eller socialt förtursskäl, hushållet ska ha uppehållstillstånd och vara 
folkbokförd i Göteborgs Kommun samt hushållet kan inte på egen hand söka och erhålla 
en bostad eller har ett omedelbart behov av bostad som inte kan tillgodoses genom 
sökvägar inom den ordinarie bostadsmarknaden. 

Det här är en fråga vars hemvist lämpar sig i fastighetsnämnden. På nästkommande 
sammanträde i fastighetsnämnden kommer det ges en dragning om hur processen med att 
ta fram bostäder åt våldsutsatta ser ut idag och var i processen väntetid främst kan uppstå. 
Vidare kommer socialförvaltningarna att ge Fastighetsnämnden en fördjupad dragning i 
frågan första kvartalet 2022.  
Med hänvisning till ovan yrkar vi avslag på yrkandet.  
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Yrkande om långsiktiga boendelösningar för 
våldsutsatta  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med socialnämnderna och 
fastighetsnämnden utreda i vilken omfattning personer utsatta för våld i nära 
relationer erbjuds långsiktiga boendelösningar, hur behovet av och tillgången till 
långsiktiga boendelösningar ser ut, samt vilka eventuella hinder som finns i 
processerna hos berörda nämnder och bolag.  
 

Yrkandet 
Socialnämnderna kan erbjuda långsiktiga boendelösningar, exempelvis kommunala 
kontrakt via Fastighetsnämnden, till personer som av olika anledningar inte får tillgång 
till den ordinarie bostadsmarknaden. Fastighetskontoret äskar årligen lägenheter från de 
kommunala bostadsföretagen för olika boendesociala behov. Därutöver ska privata 
byggaktörer som har fått markanvisning på kommunens mark lämna lägenheter utifrån 
kommunens behov. 

För personer som utsätts för våld i nära relationer, vilket framförallt är kvinnor som 
utsätts för mäns våld, finns också möjlighet att få tillgång till ett mer långsiktigt boende 
än de akuta lösningarna som erbjuds på tex skyddat boende på en kvinnojour. Alla som 
utsätts för våld i nära relationer och behöver ta sig ur den våldsamma hemsituationen är i 
behov av en ny boendelösning, däremot är inte alla i behov av ett skyddat boende. Därför 
är det viktigt att varje våldsutsatt person får en individuell bedömning och erbjuds stöd 
och hjälp utifrån den situationen de befinner sig i.  

Socialsekreterare har uttryckt att det finns hinder i socialtjänstens arbetssätt att möta 
behoven av långsiktiga boendelösningar hos våldsutsatta, där personer förväntas på egen 
hand ordna en ny bostad. För vissa är detta möjligt och då också önskvärt utifrån 
individens egna önskemål om typ av bostad. Samtidigt har många kvinnor inte 
ekonomiska möjligheter att köpa bostad, eller tillräcklig tid i bostadsköer för att ha 
tillgång till en ny bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Många som lever i 
våldsutsatthet är också utsatta för ekonomiskt våld som försämrar ens möjligheter att ta 
sig ur situationen på egen hand.  

Det är mycket allvarligt om de framförallt kvinnor som tar steget att söka hjälp sedan inte 
erbjuds adekvat stöd för att bygga upp sina liv efter att ha varit utsatta för våldsbrott och 
trauman. Vi rödgrönrosa vill därför utreda hur processen går till, hur behoven ser ut och 
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hur väl Göteborgs stad möter upp dessa behov, samt om det finns några hinder i 
arbetssätten eller processerna mellan ansvariga nämnder och bolag.  
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