EKONOMISKT
BISTÅND
när du är utsatt för hot
och våld i nära relation

Är du utsatt för hot och/eller våld av en närstående men lämnar inte på grund av bristande ekonomiska
möjligheter?
Den här broschyren ger dig information om hur du kan ansöka om ekonomiskt bistånd för att kunna
skapa förutsättningar att leva ett liv utan hot och/eller våld.
Informationen riktar sig till:
•

dig som är utsatt för hot och/eller våld av närstående och är i behov av ekonomiskt bistånd

•

dig som arbetar på en kvinnojour eller annat skyddat boende och möter våldsutsatta kvinnor

•

dig som arbetar inom myndighet och som behöver lättillgänglig information om vilka lagar och
regler som gäller beträffande ekonomiskt bistånd vid våld i nära relation

Våld och övergrepp mot kvinnor i
nära relation
I socialtjänstlagen står det att socialtjänsten
“ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av
närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation”. Även barn som bevittnat
våld eller andra övergrepp av eller mot närstående ska få det stöd och hjälp som hen behöver (5 kap 11 §
Socialtjänstlagen).

Ekonomiskt bistånd
Rätt till ekonomiskt bistånd har den som inte kan försörja sig. Enligt lagen ska den enskilde genom
biståndet garanteras en skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker den
enskilda personens möjligheter att leva ett självständigt liv. Rätten till bistånd avser “försörjning”
(försörjningsstöd) och “livsföring i övrigt” (4 kap 1 § Socialtjänstlagen). Det kan exempelvis handla om
boendekostnad, mat, kläder, hälso- och sjukvård eller läkemedel. Försörjningsstödet utgår från både en 
riksnorm, en nivå som gäller i hela landet, och skäliga kostnader utanför riksnormen (Socialstyrelsen,
2018).
Lagen säger att om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, kan socialtjänsten beräkna dessa kostnader
till en h
 ögre nivå (4 kap 3 § Socialtjänstlagen). Särskilda skäl kan vara att du har varit utsatt för våld, hot
och/eller andra övergrepp i nära relation (SOSFS 2013:1, 2014:4).

Särskilda skäl - högre nivå
Socialtjänsten kan beräkna ekonomiskt bistånd till en högre nivå om du är utsatt för våld eller andra
övergrepp av en närstående och du av den anledningen har tillfälligt höga kostnader för exempelvis:
•

livsmedel, kläder och skor eller telefon.

Du kan även få hjälp med:
•
•
•
•
•

akuta behov
högre boendekostnader
inköp av saker som du har lämnat i hemmet och inte kan komma åt
inköp av behövlig hemutrustning om du behöver flytta till en annan bostad
att underlätta etablering på annan ort

När du i vanliga fall ansöker om ekonomiskt bistånd räknas ofta gemensamma tillgångar in, som du har
tillsammans med din partner. Dock bör socialtjänsten göra undantag från denna princip om du har blivit
utsatt för våld eller övergrepp av din partner (SOSFS 2013:1).

Vilken kommun ska du vända dig till?
Du vänder dig i första hand till kommunen du bor i men skulle du vistas i en annan kommun har du rätt
att ansöka om akut stöd i den kommunen.

Asylsökande
I fall du under asyltiden utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående, har kommunen du bor i
det yttersta ansvaret för att du får det stöd och den hjälp du behöver. Kommunen ska pröva din ansökan
om bistånd, i de fall du ansöker om insatser som inte täcks genom LMA (Socialstyrelsen, 2016; Lag om
mottagande av asylsökande m.fl.).

Hur ansöker du?
Du har alltid rätt att ansöka om bistånd och få det prövat. Din handläggare på kommunen fattar beslut
om bistånd efter en individuell behovsprövning där hänsyn ska tas till dina behov och förutsättningar.
Betona i din ansökan att du har blivit utsatt för våld i nära relation och varför du behöver ekonomiskt
bistånd till en högre nivå. Din ansökan bör vara skriftlig. Ta gärna hjälp av personer som känner till din
situation eller av en kvinnojour.

Beslut från socialtjänsten
Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut från socialtjänsten. Om du inte är nöjd med beslutet kan du
överklaga.
En överklagan ska vara skriftlig och göras inom 3 veckor från det du fått beslutet. Läs beslutet noga,
skriv med egna ord varför du motsätter dig skälen i beslutet och lämna in
överklagandet i tid. Skriv ner det du vill säga och beskriv din situation så detaljerat som möjligt. Beskriv
dina känslor och erfarenheter tydligt och ge gärna exempel.
Även i denna process kan du be om hjälp om du behöver!

VILL DU VETA MER OCH FÅ PRAKTISK HJÄLP?
ALVA kvinnojour sprider kunskap om kvinnors rättigheter enligt socialtjänstlagen när de är utsatta för
hot och våld i nära relation och behöver byta bostadsort.
Vi vill stärka kvinnor i sina möjligheter att själva påverka sin situation.
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Tveka inte att kontakta oss!
Vi välkomnar både enskilda och myndigheter att kontakta ALVA kvinnojour för mer information eller
råd och stöd:

Tel:
0705-08
Tel: 0303-33
2244
40 31
Tel: 0705-08 44 31
info@alvakvinnojour.se
info@alvakvinnojour.se
www.alvakvinnojour.se
www.alvakvinnojour.se
På vår hemsida hittar du informationen i broschyren översatt till flera olika språk.
På vår hemsida hittar du informationen i broschyren översatt till flera olika språk.

