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Socialnämnden

Rapport om våld i nära relationer
Sammanfattning
Under året har förvaltningen haft en ökning av ärenden gällande våld i nära
relation. M och KD har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en rapport om
arbetet med våld i nära relation och orsakerna till volymökningen.

Beslutsunderlag
Kostnader placering våld i nära relation
Statistik våld i nära relation

Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

Socialförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress Box 63, 231 21
Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Våld i nära relation
Vad görs idag
Kommunens insatser gällande våld i nära relationer är organiserat i
familjevåldsgruppen, inom Råd- och stödenheten, Individ- och familjeomsorgen.
Familjevåldsgruppen är bemannad med tre socialsekreterare och verkar i en liten
lokal centralt i staden. Målgruppen för familjevåldsgruppen är kommuninvånare
som:
•
•
•
•
•

lever eller har levt i en destruktiv relation
känner sig otrygga, rädda eller hotade i en nära relation
är eller har varit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld av närstående
använder eller har använt fysiskt eller psykiskt våld mot närstående
har svårt att hantera sin ilska och aggressivitet

Familjevåldsgruppen erbjuder:
•
•
•
•

jourboende/skyddat boende för våldsutsatta personer
individuella samtal för rådgivning, krisbearbetning,
behandling/förändringsarbete i frågor som rör våld i nära relationer
stöd till barn som upplevt våld i nära relationer (Trappan-behandling)
rådgivning och behandling till personer som utövar våld (ATV-alternativ
till våld)

Jourboende/skyddade boendet består av:
-

en fastighet som fungerar som kollektivt boende, med 6 rum. Boendet
bemannas tre timmar varje vardag, men i övrigt är det obemannat.
En jourlägenhet om 2 rok inrymt i Trelleborgshems lägenhetsbestånd.
Ingen bemanning, men tillsyn förekommer med jämna mellanrum.

I siffror
Under ett år har familjevåldsgruppen kontakt med cirka 70 medborgare på olika
sätt. Främst våldsutsatta, en handfull barn och en handfull våldsutövare.

Varje år placeras cirka 15, främst kvinnor med barn, i skyddat boende. Cirka
hälften kan placeras i vårt eget skyddade boende eller jourboende, men cirka
hälften behöver på grund av våldets karaktär placeras utanför kommunen.
Det varierar mycket hur länge en våldsutsatt bor i ett skyddat boende. Ibland blir
placeringen kortvarig, bara några dagar, och ibland kan det ta lång tid, upp till ett
år. En våldsutsatt har ofta fått skulder och har svårt att få eget boende på grund av
detta. Skulderna kan t.ex. uppstå när den våldsutsatta flyr från sitt hem och sitt
arbete, och då förlorar inkomst och inte kan betala för sig. Det förekommer också
att våldsutövaren har tagit lån i den våldsutsattas namn, som sedan övergår till
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skulder. Den våldsutsatta är hänvisad till den ordinarie bostadsmarknaden, som kan
vara svårtillgänglig.

Ekonomi och statistik
Se bilagor

Tankar inför framtiden
Inom området våld i nära relation saknas förebyggande arbete och det finns
begränsade resurser att samverka med andra myndigheter och föreningar.
Förvaltningen har gjort en satsning på en samordnare inom Våld i nära relation, en
funktion som kan arbeta utåtriktat och som stöd i komplexa ärenden. Denna
funktion har nyligen inrättats och är ett projekt som bedrivs genom statliga medel.
Egen finansiering för denna tjänst finns inte idag.
För att förebygga våld behövs en satsning redan i yngre åldrar som riktar sig till
t ex elever i skolan. Detta för att kunna påverka yngre generationer att agera
annorlunda än den familjestruktur de kommer ifrån eller de erfarenheter de
eventuellt själva har med sig av våld. Det behövs också kunskap om våld och
kompetens i andra samhällsorgan kring att upptäcka våld i nära relation. Det är
viktigt att komma in med tidiga insatser för att förhindra att våldet eskalerar.
Som arbetet bedrivs idag så kommer socialtjänsten in i ett ganska sent skede. De
resurser som finns arbetar mycket med det akuta och de placeringar som är gjorda.
Ofta är familjemönster komplexa och föräldraförmågan sviktar i de ärenden som är
externt placerade och kräver mycket tid och resurser.
I kommunens eget skyddade boende bor personer som har behov av skydd men
inte har ett akut hot över sig. Dessa personer tenderar att bli långvarigt kvar på
boendet då de inte får egen lägenhet. En hjälp till dessa personer att leva ett mer
normalt liv tillsammans med sina barn skulle vara att underlätta för dem att få ett
eget lägenhetskontrakt antingen i den egna kommunen eller i en annan kommun.
De externa placeringar som görs är utifrån ett starkt hot från partner eller partners
släkt. Traumat hos den placerade personen är så starkt att föräldraförmågan blir
påverkad i kombination med att personen ofta inte är etablerad i landet. Därav
krävs ett annat stöd runt personen/familjen. Det finns barn som växer upp på
skyddade boenden och flyttar regelbundet från boende till boende då vistelseorten
röjs. I dessa familjer finns ingen motivation för våldsverkare eller släkt att ta emot
hjälp för att bryta våldet. Det handlar dålig förankring i samhället eller om
hedersproblematik där könsmönster och kulturell påverkan är så stor att möjlighet
till förändring är liten. Så länge våldsverkare och ev släkt inte är lagförda och
frihetsberövade är situationen oförändrad. Socialtjänsten har svårt att göra
förändringsarbete och andra insatser än att skydda i dessa ärenden är inte möjligt.
De senaste åren har denna typ av ärenden ökat och sannolikt är det en ökning som
kommer att fortgå. Under de första 8 månader i år har ca 75 % av de externt
placerade denna typ av problematik.
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I år har kostnaderna för externa placeringar ökat. Det är förhållandevis en liten
ökning i antal men längden på placeringarna ökar. Det kan handla både om
komplexiteten i ärendet och om svårigheten att få bostad. Det har i år också varit
fler medföljande barn i förhållande till tidigare år. Förvaltningen försöker i första
hand placera på externa boenden som har möjlighet att ordna lägenhet efter tiden
på boendet. Men det är en process som kan ta lång tid. Kostnaden för externa
placeringar förväntas att öka även framöver.
Socialförvaltningen har inga placeringar på Söderslätts kvinnojour då vi har ett
skyddat boende i egen regi. Vid enstaka tillfällen har placering skett på
kvinnojouren. De våldsutsatta som placeras på kvinnojouren kommer från andra
kommuner då de troligen inte kunnat bo kvar i sin hemkommun. Om de
våldsutsatta efter placering får bostad i Trelleborg är de kommunmedborgare i
Trelleborg. Det innebär att om vistelseadressen röjs eller det uppstår andra behov
så är det Trelleborgs kommun som har ansvaret. Den nya placering som familjen
behöver utifrån skydd bekostar Trelleborgs kommun. Detta gör också att
kostnaderna för kommunen kan öka.
Verksamhetens bedömning av de ärenden som varit aktuella i år är att de inte har
någon koppling till pågående pandemi.
Sammanfattningsvis vad kan göras framöver:






Satsning på förebyggande arbete avseende våld i nära relation. Tid och
resurser för att arbeta proaktiv i frågan. T ex genomföra utbildningsinsatser
till elever, marknadsföra insatser hos medborgare, utöka samverkan med
andra myndigheter och föreningar.
En budget kring externa placeringar som motsvarar behovet.
En lagstiftning som stärker den våldsutsatta och barnens rätt till en trygg
uppväxt. Möjlighet att lagföra våldsutövare i större utsträckning.
Lättare för våldsutsatta att få egen bostad i hemkommunen eller i annan
kommun.

