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Motion om att öppna ett skyddat boende för
pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld
Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr KS 2020/1339
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
Bakgrund
Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm (Fi) har lämnat in en motion
till Kommunfullmäktige om att öppna ett skyddat boende för pojkar
som utsätts för hedersrelaterat våld. Kommunstyrelsen har skickat
motionen på remiss till stadsledningskontoret, socialnämnden,
Spånga-Tensta, Södermalms och Skarpnäcks stadsdelsnämnder,
samt till Origo, som är ett länsövergripande och
myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck
och våld. Remissen ska besvaras senast 2021-05-21.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och familjestöd
och har behandlats i pensionärsrådet och i förvaltningsgrupp 202103-11.
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Ärendet
I motionen skriver Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm att det
länge har varit känt att det hedersrelaterade våldet inte bara drabbar
kvinnor och flickor, utan även drabbar icke-binära samt pojkar och
män. Inte sällan är pojkar både offer och förövare. För den pojke
som är hbtq-person, väljer en partner som familjen inte godkänner
eller vägrar kontrollera sina kvinnliga familjemedlemmar kan
konsekvenserna bli både våldsamma och farliga. Skribenterna
framhåller att staden har ett stort ansvar för att stötta brottsoffer och
skydda utsatta personer från våld och hot om våld, och att det
fortfarande finns mycket kvar att göra, särskilt för att säkerställa att
även utsatta pojkar får möjlighet att söka skydd från våld och
förtryck. Stockholms stad har idag inget skyddat boende för pojkar
under 18 år som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
Eftersom målgruppen är en heterogen med varierade behov och

Tjänsteutlåtande
Dnr SKA 2020/385
Sida 2 (2)

förutsättningar anser de att det finns behov av ett skyddat boende
som behöver innehålla både skyddslägenheter och kollektivboende.
Med bakgrund av detta föreslår skribenterna att Stockholms stad
inrättar ett skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersrelaterat
våld och förtryck.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen delar bilden att hedersrelaterat våld även drabbar
pojkar, män och icke-binära personer, och att de i många fall är
mindre synliga eller inte blir uppmärksammade i samma
utsträckning som kvinnor och flickor. Under de senaste åren har
förvaltningen inte kommit i kontakt med några pojkar och män i
målgruppen, men utesluter inte att det finns ett mörkertal.
Förvaltningen ser behov av regelbunden kompetensutveckling om
hedersrelaterat våld och förtryck ur ett normkritiskt perspektiv för
alla berörda verksamhetsområden i syfte att tidigt upptäcka utsatta
personer oavsett kön.
Mot bakgrund av detta har förvaltningen svårt att bedöma hur stort
behovet är av ett skyddat boende specifikt för pojkar som utsätts för
hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningen ser däremot ett
behov av ett boende för en bredare målgrupp – pojkar och män som
är utsatta för hedersrelaterat våld eller andra former av våld i nära
relation. HBTQ-personer är en särskilt utsatt grupp. I nuläget finns
inte något skyddat boende i kollektivform för män inom staden,
utan endast individuella boenden i lägenheter. För mer
traumatiserade våldsutsatta personer som befinner sig i utsatta
situationer kan en första boendeform där personal finns mer
regelbundet tillgänglig vara ett bra stöd.
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