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Sammanfattning

Magnus Olsson (SD), Simon Enqvist (SD), Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Felicia
Siecke (SD) har väckt ett ärende angående att utöka stödet till utsatta män i Malmö.
I nämndinitiativet föreslås att arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i uppdrag att inleda ett samarbete med en mansjour med syftet att starta upp
och etablera en stödverksamhet med tillhörande stödboende för utsatta män i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är positiv till samarbete med idéburna organisationer.
Om en mansjour vill starta verksamhet i Malmö och önskar söka bidrag eller annat stöd från
Malmö stad kommer förvaltningen ge konsultativt stöd och utreda möjligheten till ekonomiska
bidrag utifrån arbetsmarknads- och socialnämndens riktlinjer för organisationsbidrag (ASN2019-9160).
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår nämndinitiativets samtliga yrkande och
anser initiativet besvarat med det som framkommer av ärendet.

Beslutsunderlag





Nämndsinitiativ från SD angående ökat stöd till utsatta män i Malmö
§400 Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ angående ökat stöd till utsatta
män i Malmö
G-Tjänsteskrivelse ASN 200224 Ärende väckt av Sverigedemokraterna - Nämndsinitiativ
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Ärendet

Sverigedemokraterna skriver i ett nämndsinitiativ att det inte finns någon verksamhet i Malmö,
dit våldsutsatta män kan söka sig för att få stöd och råd medan det finns det 6 kvinnojourer som
får bidrag från arbetsmarknads- och socialförvaltningen och dit kvinnor kan vända sig.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att Arbetsmarknad- och socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inleda ett samarbete

med befintlig mansjour i Skåne, med syftet att starta upp och etablera en stödverksamhet med
tillhörande stödboende för utsatta män i Malmö
Om nämnden beslutar att bifalla yrkandet så yrkar Sverigedemokraterna:
-Att Arbetsmarknad- och socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma

till nämnden med ett förslag till hur en mansjour i Malmö kan inrättas och finansieras
-Att Arbetsmarknad- och socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma

med ett förslag till hur ett stödboende för utsatta män i Malmö kan inrättas och finansieras
Våld mot män i nära relation
Våld i nära relation är allvarligt oavsett vem som utsätts. Män kan precis som kvinnor och
transpersoner uppleva olika former av våld, men det är vanligare att män som utsätts för våld i
nära relationer uppger att de har utsatts för psykiskt våld snarare än fysiskt våld. Vuxna och unga
vuxna män som har upplevt fysiskt och psykiskt våld i en nära relation uppvisar bland annat i
högre grad sämre självskattad hälsa än män som inte blivit utsatta. Det är också vanligare att de
har depression, alkohol- och drogmissbruk, HIV, psykiatriska diagnoser, post-traumatiskt
stressyndrom och sämre självkänsla.1 Tabu och rädsla för att inte bli trodd kan göra att
våldsutsatta män inte polisanmäler eller söker hjälp för det våld de utsatts för.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens insatser för män utsatta för våld i nära relation
Arbetsmarknads- och socialnämnden har i enlighet med Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2014:4, skyldighet att erbjuda insatser såväl akut som
långsiktigt med utgångspunkt i behovet av skydd, stöd och hjälp. Alla som är hotade och utsatta
för våld har rätt till likvärdig tillgång till rådgivning, stöd, krisbearbetning och vid behov skyddat
boende utifrån sin individuella situation oberoende av könsidentitet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen utreder våld mot män på samma sätt som när det
gäller våldsutsatta kvinnor. Om riskbedömningen visar att personen har ett skyddsbehov erbjuds
boende utifrån det individuella behovet. Under 2020 har cirka 400 personer varav drygt 40 män
över 18 år aktualiserats i socialtjänsten i Malmö på grund av hot och våld i familjen. Det handlar
främst om män som ansöker om boende för att de är utsatt av en kvinnlig partner eller
expartner, men också unga män som utsatts för hedersrelaterat våld . Män söker även skydd från
en manlig partner. I några fall är det ett par som är hotade och behöver skydd tillsammans. Om
paret är gifta registreras det på mannen i ProCapita. Enligt arbetsmarknads- och
1

Genväg till forskning ”När män utsätts för våld i nära relation – hur ser det ut då? En genomgång av internationell
forskning.” Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relation 2013
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socialförvaltningens utredningsenheter tar flera kvinnojourer och privata skyddade boenden
emot utsatta män. Det kommunala Kriscentrum boende har lägenheter där även våldsutsatta
män kan placeras och precis som kvinnor få krisbearbetning och stöd från personalen på
boendet. När det också finns en funktionsnedsättning kan det vara svårare att hitta ett lämpligt
boende.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedriver flera öppna verksamheter till stöd och hjälp
för våldsutsatta. Till Kriscentrum Malmö Samtalsmottagningen kan alla över 15 år oavsett
könsidentitet och sexuell läggning vända sig för information, rådgivning och krisbearbetning.
Om den våldsutsatte gjort en polisanmälan erbjuds det stöd från socialsekreterarna på Koncept
Karin. Stödet är kostnadsfritt och rådgivningen journalförs inte. Under 2020 vände sig 139 män
till Samtalsmottagningen varav 27 män sökte hjälp för att de var våldsutsatta och 29 uppgav att
de både använde våld och själva var utsatta.
Behovet av ett särskilt skyddat boende för män har undersökts vid flera tillfällen inom
förvaltningen och i samverkansgruppen mot alla former av våld i nära relation med
representanter för socialtjänsten, skolor, polisen, Region Skåne, kriminalvården,
Åklagarmyndigheten, Malmö universitet och flera idéburna organisationer. Den samlade
bedömningen har hittills varit att det inte finns underlag för ett separat kommunalt boende bland
annat beroende på att en del våldsutsatta män behöver placeras utanför kommunen.
Stöd och hjälp till våldsutsatta män genom idéburna organisationer
I slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet fanns en mansjour i Malmö. Föreningen sökte
och fick organisationsbidrag, men fick avslag 2005 på grund av att brister i redovisningen av
verksamheten. Sedan föreningen lades ner har det inte funnits någon särskild mansjour i Malmö.
Ungdomsjouren Öresund är öppen även för killar och till RFSL rådgivningen Skåne kan
våldsutsatta hbtqia+ personer vända sig. Det innebär att exempelvis att homosexuella män samt
bisexuella män som utsatts av en kvinnlig partner kan få stöd där.
Förvaltningens överväganden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har ett gott samarbete med idéburna organisationer
och är positiv till att en stödjour för män etablerar sig i Malmö. Kommunen kan dock inte starta
en ideell förening. Förvaltningen anser att det är viktig grundläggande princip att ideella
föreningar har en självständig ställning i förhållande till myndigheter.
Om en mansjour önskar söka bidrag eller annat stöd från Malmö stad kommer arbetsmarknadsoch socialförvaltningen ge föreningen stöd på samma villkor som kvinnojourer, d v s både ge
konsultativt stöd och utreda möjligheten till ekonomiska bidrag utifrån de riktlinjer för
organisationsbidrag som arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat (ASN-2019-9160). Ett
kriterium för att få del av organisationsbidrag är att föreningens huvudsakliga bas finns i Malmö.
Föreningen ska ha varit verksam i Malmö i minst ett år innan bidrag kan beviljas.
Organisationsbidrag kan endast beviljas till den öppna verksamheten - inte för att finansiera
skyddat boende. Som framkom i ärendet om fördelning av medel för skyddsinsatserför
kvinnojourer 2019 (ASN-2019-9508) innebär en insats i form av skyddat boende köp av en
tjänst. Vill Akillesjouren öppna ett boende i Malmö så får de i likhet med kvinnojourer och
privata skyddade boende finansiera det genom avgifter för placeringar via biståndsbeslut för
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enskilda enligt Socialtjänstlagen.
Ansvariga

Jonas Magnusson Enhetschef
Rebecca Bichis Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

