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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Fi om att
Stockholms stad ska ingå i Kompotten. Kompotten är en
kommunsamverkan för att hantera ärenden där våldsutsatta måste
flytta från sin hemkommun på grund av en allvarlig hotbild.
Motionens författare föreslår att Stockholms stad ska ingå i
Kompotten för att stärka möjligheten att få en bostad i en annan
kommun för de våldsutsatta kvinnor och barn som inte kan bo i
Stockholms stad. Stadens relationsvåldsteam (RVT) kommer
årligen i kontakt med individer som är utsatta för allvarliga
hotbilder och som behöver och vill flytta till en annan kommun.
RVT tillgodoser behovet genom placering på skyddat boende i
annan kommun. Västerås stad som sedan hösten 2021 sköter
samordningen av Kompotten har lyft behovet av en nationell
styrning och jämställdhetsenheten vid arbetsmarknadsdepartementet
har i samtal meddelat att de undersöker hur Kompotten kan
organiseras. Socialstyrelsen och Länsstyrelsernas lyfter fram
utmaningar med nuvarande organisering av kommunsamverkan och
tillsammans med avsaknaden av en nationell aktör anser
förvaltningen att det i nuläget inte är aktuellt att ingå i Kompotten.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat en motion om att Stockholms stad
ska ingå i Kompotten till socialnämnden. Motionen är skriven av
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Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm från Fi. Övriga
remissinstanser är stadsledningskontoret, fastighetsnämnden,
Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd,
Södermalms stadsdelsnämnd, Riksorganisationen för kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige (ROKS) och Unizon. Remissvaret ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-09-28.
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom avdelningen för
stadsövergripande sociala frågor. Förvaltningsgruppen har
behandlat ärendet den 24 augusti. Rådet för funktionshinderfrågor
har haft möjlighet att behandla ärendet den 25 augusti.
Ärendet
Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm från Fi skriver i motionen att
staden sedan länge har svårt att tillgodose behovet av bostäder för
personer som tvingas fly sina hem för att undkomma mäns våld mot
kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.
Författarna föreslår att Stockholms stad ska ingå i Kompotten för att
stärka möjligheten att få en bostad i en annan kommun för de
våldsutsatta kvinnor och barn som på grund av hotbild inte kan bo i
Stockholms stad. Kompotten är en kommunsamverkan för att
hantera ärenden där våldsutsatta måste flytta från sin hemkommun
på grund av hotbilden. Kompotten ses av författarna som ett bra
verktyg för den grupp våldsutsatta som behöver stöd för att flytta
från Stockholm samtidigt som våldsutsatta personer från andra
kommuner kan behöva stöd för att flytta till Stockholm. Vidare
uppger författarna att staden i dagsläget inte har ett sätt att
tillgodose flytt utanför kommunen i de fall man inte vill anlita
privata vårdföretag som enligt författarna ofta tar mycket höga
placeringskostnader.
Jämställdhetsanalys
Kvinnor blir i högre grad utsatta för våld av sin nuvarande eller
tidigare partner jämfört med män. Kvinnor blir även i högre grad
utsatta för grovt fysisk våld och allvarlig hotbild och är
överrepresenterade gällande behov av boende i en annan kommun.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen har lyft frågan om att ordna stadigvarande boende för
våldsutsatta i annan kommun i chefsnätverk för stadens
relationsvåldsteam (RVT). Det framkommer att RVT årligen
kommer i kontakt med individer och familjer som är utsatta för
allvarliga hotbilder och som behöver och vill flytta till en annan
kommun. Stadens RVT tillgodoser behovet genom att bevilja
placering på skyddat boende i annan kommun. På de skyddade
boendena stöttar personal individen att söka bostäder i andra
kommuner och några skyddade boenden har upprättade kontakter
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med hyresvärdar. För att en individ ska erhålla ett hyreskontrakt
genom att söka bostäder är erfarenheten från RVT att det ofta krävs
en placeringstid på över ett år.
Kommunsamverkan Kompotten grundades 2008 utifrån behovet av
samverkan mellan kommuner att bistå våldsutsatta att byta
bostadsort. Fram till hösten 2021 har Länsstyrelsen i Östergötland
skött samordningen av Kompotten utifrån ett nationellt
regeringsuppdrag för att förhindra och förebygga hedersrelaterat
våld och förtryck. När Länsstyrelsen avsade sig uppdraget hösten
2021 tog Västerås stad över ansvaret för samordningen av de
omkring 60 kommuner som ingår. I Länsstyrelsernas kartläggning
”Till stadigvarande boende – Kartläggning av kommuners insatser
för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna
stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat
tillfälligt boende” framhåller representanter från Kompottens
styrgrupp att det skulle vara önskvärt med en nationell styrning av
kommunsamverkan istället för en enskild kommun för att nätverket
ska kunna fortsätta utvecklas. De framhåller även att de
utvecklingsfrågor som nätverket önskar arbeta med framöver
utmanas av att det i dagsläget inte finns någon långsiktig plan
gällande nätverkets framtid. 1 I Socialstyrelsens rapport ”Förebygga
och motverka hemlöshet – analys och förslag för fortsatt arbete
inom socialtjänsten” skriver Socialstyrelsen att utvecklingen av
Kompotten kan komma att avstanna när kommunsamverkan inte
längre samordnas nationellt. 2 I samtal med tjänsteman vid
jämställdhetsenheten på arbetsmarknadsdepartementet lämnas
information om att jämställdhetsenheten undersöker hur Kompotten
kan organiseras nationellt.
Utifrån de utmaningar som Socialstyrelsen och Länsstyrelsernas
kartläggning lyfter fram tillsammans med avsaknaden av en
nationell aktör anser förvaltningen att det i nuläget inte är aktuellt
att ingå i Kompotten. Förvaltningen föreslår att förvaltningen
bevakar eventuella beslut gällande framtida nationell styrning då
staden årligen handlägger ärenden som utifrån allvarlig hotbild
behöver stadigvarande boende i annan kommun. Förvaltningen
föreslår att socialnämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som
svar på remissen.
Bilaga
Motion om att Stockholms stad ska ingå i Kompotten av Anna
Rantala Bonnier och Lisa Palm, Fi.
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