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Omsorgsförvaltningen i Ljusdals kommun anser att frågor kring våld och förtryck i nära 
relationer bör uppmärksammas och belysas. I Ljusdals kommun anser vi att alla medborgare har 
rätt att få känna sig trygga i sitt hem. 

Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld inklusive dödligt våld 
i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om en mans våld mot en kvinna. Forskning 
visar också att även kvinnor i samkönade parrelationer, i heterosexuella relationer samt hetero- 
och homosexuella män utsätts för våld av sin partner och andra familjemedlemmar. 

Kvinnomisshandel är fortfarande en dominerad form av våld och förtryck i nära relationer och 
mörkertalet är stort. Dock har även våld och förtryck i nära relationer ökat i andra utsatta 
grupper som till exempel bland funktionsnedsatta och i samkönade relationer. 

Under hösten 2011 startades ett nätverk med tiotalet olika myndigheter och frivilligorganisationer 
representerade upp. Dessutom startades en arbetsgrupp på Individ och familjeomsorgen (IFO) i 
den ingår kvinnofridssamordnaren samt en representant ur varje verksamhet på IFO. Målet med 
de båda grupperna är att skapa ett gott samverkansklimat och i samverkan arbeta fram rutiner i 
arbetet med förövare och våldsutsatta. 

Handboken ska ses som en vägledning i hur man ser signaler om att någon är utsatt för våld, 
hur man ställer frågor och hur man agerar då misstankar uppstått om våld i nära relationer.  
Handboken är ett hjälpmedel och kunskapsdokument som bör diskuteras och revideras utifrån 
forskning och våra egna erfarenheter.

Förhoppningen är att handboken ska utgöra ett stöd i det vardagliga arbetet för medarbetare 
inom socialtjänsten. 

Materialet i denna handbok är inhämtat från kommunens tidigare handlingsplan (2005) för 
socialtjänstens bemötande och arbete med ”Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer”, 
socialstyrelsens handbok ”Våld” samt från närliggande kommuners olika handböcker och 
handlingsplaner, våra egna erfarenheter, dokumentation från utbildningar, aktuell forskning och 
annan litteratur i ämnet. 

Handboken är skriven av Margareta Andersson, kvinnofridssamordnare under 2012 i samverkan 
med individ och familjeomsorgens arbetsgrupp som arbetar med att ta fram rutiner och riktlinjer 
för hur vi bemöter våldsutsatta kvinnor och barn.
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Marita Wikström Thomas Renshammar
Förvaltningschef   Verksamhetschef
Omsorgsförvaltningen Individ och familjeomsorgen
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Socialtjänstlagen
Socialtjänstens ansvar regleras framförallt 
genom socialtjänstlagen. Till socialnämndens 
uppgifter hör att verka för att den som utsatts 
för brott och dennes närstående får stöd och 
hjälp. 

Kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor 
och barn förtydligas i 5 kap 11 § andra och 
tredje stycket.
Bestämmelsen understryker socialnämndens 
ansvar att särskilt beakta att kvinnor som är 

eller varit utsatta för våld eller andra övergrepp 
av närstående kan vara i behov av stöd och 
hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden bör i verksamhet som rör 
våldsutsatta kvinnor se till att de metoder 
som används för att ge en kvinna stöd och 
hjälp är utformad utifrån de bästa tillgängliga 
kunskaper om våldsutsatta kvinnors behov 
och vad som ger bäst resultat. 

Socialnämnden bör i verksamhet som rör 
barn som bevittnat våld se till att de metoder 
som används för att ge barn ett stöd och hjälp 
är utformade utifrån den bästa tillgängliga 
kunskapen om barns behov och vad som ger 
bäst resultat

Socialnämnden bör vidare i verksamheten 
beakta både gruppers och enskildas behov av 

Socialnämnden 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.

Socialnämnden ska särskilt beakta att barn 
som bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående vuxna är offer för brott 
och kan vara i behov av stöd och hjälp.

stöd och hjälp, inklusive särskilda behov på 
grund av till exempel ålder, etnicitet, sexuell 
läggning, funktionsnedsättning eller missbruk 
och beroende. 

Socialtjänstens lagstadgade ansvar



Ett folkhälsoproblem
Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande 
problem som berör hela samhället, såväl 
kvinnor som män. Våld i nära relationer 
är ett stort samhällsproblem och omfattar 
såväl rättsliga som sociala och hälso- och 
sjukvårdsaspekter. Våldet är alltid en kränkning 
av de utsattas mänskliga rättigheter. 

Våld i nära relationer drabbar framför allt 
kvinnor och våldsutövaren är oftast en 
man. Trots likabehandlingsprincipen och 
att även män utsätts för våld fokuserar både 
socialtjänstlagen  och samhällets satsningar 
på  våldsutsatta kvinnor. Att  lyfta fram 
just  kvinnorna är motiverat av  syftet att ge 
skydd åt offer för könsrelaterat våld.
Alla som är utsatta för våld i nära relationer, 
oavsett kön eller könsidentitet, har rätt 
till stöd och skydd från samhället. Det är 
myndigheternas ansvar att tillgodose de 
våldsutsattas behov av stöd och skydd.

Kvinnomisshandel – ofta ett mönster av 
övergrepp
Våld mot kvinnor äger oftast rum i hemmet, 
vilket gör att det sällan uppmärksammas av 
andra. Att våldet och övergreppen äger rum 
inom en nära känslomässig relation (pågående 
eller avslutad) ger det en speciell prägel. 
Bandet mellan mannen och kvinnan är ofta 
starka. Situationen kan kompliceras av kärlek 
och de förhoppningar som en gång fanns – 
och kanske fortfarande finns – i relationen, 
men också på grund av att våldet formar 
paret och relationen.   Kvinnor som lever i en 
relation med våld och övergrepp ser sig inte 
som misshandlade kvinnor eller benämner det 
de utsätts för som misshandel.

Kvinnomisshandel är inte enstaka händelser 
utan snarare ett mönster av övergrepp mot 
en person. Såväl fysiska övergrepp, hot om 
våld, sexuella övergrepp, ekonomisk kontroll 
eller känslomässiga övergrepp kan innefattas i 
övergreppen.

Våld i nära relationer



Fysiska övergrepp
Att förövaren exempelvis river, biter, 
bränner, knuffar, knytnävsslag, sparkar, 
örfilar med mera och eller använder olika 
typer av tillhyggen eller vapen.

Hot om våld eller skada
Hot om att döda, skada eller bruka våld 
direkt mot personen eller mot någon 
som är viktig för denne. Hot om att begå 
självmord.

Sexuella övergrepp
Att fysiskt eller genom hot tvinga sig 
till samlag eller andra former av sexuella 
handlingar. När de handlingarna uppfattas 
av den utsatte som sexuellt kränkande.

Känslomässiga övergrepp
Kan bestå av olika systematiska verbala 
angrepp, exempelvis kränkande, 
nedsättande och förnedrande ord. Orden 
kan röra sig om personen som förälder, 
utseendet, val av klädsel, personens 
vänner eller familj, extrem svartsjuka och 
ägandebegär. Att isolera personen, ta av 
bilnycklar, kontroller tiden. Att ha sönder 
inredning eller andra föremål.

Ekonomisk kontroll
Ta kontroll över bilen, inköp av mat och 
kläder, försäkringar och pengar.

Maktutövning är våldets kärna. Betraktad 
som en makthandling har våldet ett mål; att 
påverka andra människor.

Ordet våld ger oss ofta bilder av knytnävsslag, 
sparkar, blåmärken och blod.

Dessa bilder av våld gör att vi riskerar att missa 
våldet, trots att vi har det framför ögonen. 
Kvinnor utsätts ofta för upprepat våld över tid 
och kan ta en mängd olika uttryck:

Barn som upplevt eller bevittnat våld
Barn och ungdomar som lever i en miljö där 
det förekommer våld riskerar att fara illa både 
av våld som riktas mot dem men även av våld 
mot närstående som de tvingas uppleva. Barn 
som lever i en familj där det förekommer 
våld försöker anpassa sig till sin situation. De 
berättar sällan för någon om vad de varit med 
när de bevittnat våld, bland annat av rädsla 
och förvirring, lojalitet, skam och skuld. Det 
innebär risker för att deras utsatthet inte 
uppmärksammas.

Forskning har visat att barn som lever i 
familjer där det förekommer våld kan få 
utvecklingsmässiga och sociala problem. 
I många familjer har pappans våldsamhet 
inneburit att inte heller mamman förmått 
ge barnet den trygghet som den har rätt till. 
På längre sikt finns det risk att upplevelserna 
sätter spår i barnets personlighet. De kan 
bli rädda, vaksamma och ha föga tilltro till 
andra människor. De kan utveckla en större 
beredskap på aggressivitet och de kan stänga 
av sina känslor. Vissa barn är pessimistiska om 
sin förmåga att påverka sin livssituation och 
kan längre fram i livet möta motgångar med 
brist på tilltro till att de kan göra något för att 
få det bättre.   

Ett barn som upplever våld i familjen, kan inte 
få den trygghet tillgodosett som det behöver i 
den akuta situationen som uppstår när pappa 
slår mamma. Barn förväntar sig få tröst av sina 



En separat handlingsplan om 
hur man hanterar  ärenden med  
hedersproblematik är upprättad och 
finns att hämta på Ljusdals kommuns 
intranät.

kusiners beteenden. Att bryta mot systemet 
ställer höga krav på individen och då krävs det 
att samhället ställer upp med skydd och stöd 
oavsett vem det är som väljer att bryta sig loss.

Eftersom skammen drabbar hela familjen om 
någon familjemedlem bryter mot gruppens 
normer så värnar familjen aktivt om varandras 
beteende. Både männen och kvinnorna i 
familjen kan därför aktivt delta i utövandet av 
våld och förtryck mot en ung kvinna.  Männen 
deltar därför att familjens heder är knuten till 
kvinnornas sexuella beteende, och kvinnorna 
därför att de är ytterst ansvariga för flickornas 
uppfostran.

Det är också viktigt att se pojkarnas utsatthet 
när de tvingas ta en sådan kontrollerande 
roll, en roll som också påverkar deras eget 
livsutrymme. Pojkarna kan hamna i ett 
dilemma när de ska uppfylla kraven från 
familjen samtidigt som de förstår systerns 
eller kusinens önskan om att få ett visst 
livsutrymme. Det kan leda till att pojkarna tar 
ett eget bestraffningsansvar utan att informera 
pappas om vad systern har gjort.

Systern kan tvingas acceptera, och ibland 
försvara, våldet från brodern eftersom 
konsekvenserna kan bli mycket värre om 
informationen hade nått övriga familjen. Hon 
kan därför känna sig skyddad av brodern trots 
att hon utsätts för misshandel och hot. Våldet 
blir därmed normaliserat.

Viktigt	att	komma	ihåg

föräldrar i kaotiska situationer. Barnet kan inte 
i en våldsituation vända sig till mamman som 
är våldsoffret och kanske blåslagen och blöder 
eller till pappan som just har utövat våldet och 
skadat mamman. Finns det då ingen annan 
person i närheten som kan ge barnet den tröst 
och trygghet som det så väl behöver kan vi ju 
var och en förstå att barnet skapar sig ett annat 
sätt till överlevnad.

Hedersrelaterat våld och förtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck syftar till 
familjens, släktens eller klanens överlevnad 
och bibehållna maktstrukturer.
Hot, tvång, våld och mord i hederns namn 
förekommer i samhällen eller grupper med 
starkt patriarkala familjesystem och ett 
gruppcentrerat skamtänkande.
Att särskilt belysa det hedersrelaterade våldet 
innebär inte att det på något sätt skulle vara 
grövre eller värre än mäns våld mot kvinnor. 
Inte heller skiljer sig de mekanismer som ligger 
till grund för våldet.  Om vi skulle börja leta 
bland forskningen och titta i tidigare ärenden 
skulle vi nog hitta mer som förenar än som 
skiljer.

Bakom hedersbrott ligger alltid ett kollektivt 
tryck om att bestraffning måste ske för att 
återupprätta familjens heder. Genom att 
det finns ett kollektivt tryck blir kraven 
på bestraffning ofta kompromisslösa och 
långsinta.

Vem är utsatt
Det är oftast flickor/kvinnor som är utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Men även 
pojkar/män drabbas. En dotters beteende 
anses spegla vilken mamma hon har haft. 
Det krävs en stark kollektiv kontroll för att 
förhindra att någon familjemedlem drar skam 
och vanära över familjen. Här får pojkarna ofta 
en central roll i att kontrollera sina systrars och 



Våldet är inte alltid uppenbart, många som 
utsätts söker av olika skäl inte hjälp. Det är 
inte ovanligt att kvinnan förnekar våldet även 
för sig själv. Att möta kvinnan med respekt, 
empati och förståelse är grundläggande. Hon 
befinner sig i en utsatt situation och kan känna 
sig utlämnad.

Våga fråga!  
Flera studier på området visar på samma sak; 
om man inte ställer frågor om våld berättar 
kvinnor inte. Man måste fråga för att få veta. 
Studier visar också att man inte behöver vara 
rädd för att fråga om våld utifrån att kvinnor 
skulle ta illa upp över detta. Kvinnor tycker 
oftast det är bra att man frågar, oberoende om 
de har våldserfarenheter eller inte. 

Även om våldsutsattheten är uppenbar är 
det inte säkert att kvinnan öppnar sig och 
vill berätta om det. Att fråga om våld fordrar 
varsamhet, men det är viktigt att även svåra 
frågor tas upp med en våldsutsatt kvinna. 
Undvik att använda ordet misshandlad då 
kvinnan kanske inte alls betraktar sig som 
en misshandlad kvinna. Det är viktigt att 
i ett första möte med kvinnan lyssna utan 
att direkt behöva ge råd och att man tror på 
hennes berättelse. Att första gången berätta 
om sin utsatthet är känslomässigt krävande 
och förenat med rädsla, oro och förvirring. Ge 
henne den tid hon behöver se till att skapa ett 
tillåtande samtalsklimat, erbjud flera samtal 
om det behövs. Var försiktig med kommentarer 
som kan uppfattas som kritik mot mannen, 
kvinnan eller deras relation. 

Exempel på frågor:

•	 Jag vet inte om det är ett problem för dig, 
men många av mina klienter har upplevt 
våld i nära relationer.

•	 Vi har därför den rutinen att vi frågar alla 
om detta. Har du blivit utsatt för våld från 
din partner?

•	 Eftersom många av de kvinnor jag träffar i 
mitt arbete lever med någon som skadar eller 
hotar dem, frågar jag alla om övergrepp. 

Ibland kan det vara lämpligt att börja med att 
ställa allmänna frågor om en kvinnas förhållande 
innan man ställer direkta frågor om våld.

Exempel på allmänna frågor:

•	 Hur har du det i din relation med din 
partner? Du verkar bekymrad, vill du berätta 
om det för mig?

•	 Brukar ni vara osams, vad händer då, hur 
bråkar ni, vill du berätta mer? 

De direkta och specifika frågorna om hot och 
våld måste så småningom ställas. Viktigt är att 
ha byggt upp ett tillåtande klimat. Det viktigaste 
är inte att ställa frågorna på rätt sätt utan att 
man frågar överhuvudtaget och att man bereder 
sig på att ta emot svaren man kan få. Det är 
viktigt att man själv formulerar sina frågor på 
ett sätt som man själv känner sig bekväm med.

Exempel på direkta frågor:

•	 Har din partner någonsin hotat att göra illa 
dig eller någon annan som står dig nära?

•	 Har din partner någonsin slagit dig, skrämt, 
knuffat dig?

•	 Har din partner gjort dig illa?

•	 Har din partner tvingat dig till eller på annat 
sätt hotat till sexuellt våld?

•	 Tycker du din partner isolerar dig från familj 
och vänner? Är han svartsjuk?

•	 Är du någonsin rädd för din partner?

•	 Har barnen hört eller sett?

Att möta kvinnor som är utsätts för våld i nära relationer



Hjälp kvinnan att lyfta bort skuld och skam 
genom att berätta:

Att det är vanligt med våld mot kvinnor och 
det är oftast inte en engångsföreteelse utan 
trappas upp. 

Att det är förbjudet enligt lag att slå och hota 
och att ingen har rätt att utsätta henne för 
våld eller terrorisera henne. Mäns hot och våld 
mot kvinnor är en kränkning av de mänskliga 
rättigheterna. 

Fråga henne hur du kan kontakta henne om 
hon inte hör av sig själv. Berätta att du då 
kommer att försöka ta reda på hur hon har det.

Om paret kommit tillsammans när du får 
vetskap om våldet, tänk på att kvinnan kan 
ha behov av att lämna kontoret tidigare än 
mannen. Låt honom vänta tills hon hunnit i 
säkerhet. Låt dem inte vänta i samma väntrum 
vid nya besökstider.



Risken att kvinnan utsätts för ytterligare 
våld
I alla typer av ärenden som rör en våldsutsatt 
kvinna bör risken för att kvinnan kommer 
att utsättas för ytterligare våld utredas och 
bedömas. 
Det är viktigt att inte underskatta riskerna i 
det akuta skedet. Det kan vara så att kvinnor 
som levt länge med våld inte längre uppfattar 
hur allvarlig eller farlig situationen är.
Det är motiverat att tillsammans med kvinnan 
genomföra en hot- och riskbedömning. 
Samtalet kan även vara till hjälp för kvinnan 
att reflektera över sin situation och om hon är 
i fara.  Om kvinnan är på väg att bryta upp 
ur en relation är det viktigt att vara medveten 
om att risken för våld många gånger ökar i 
samband med en separation.

En ökad risk kan föreligga om mannen:
•	 Är våldsam utanför hemmet

•	 Hotar mer frekvent eller med allvarligare 
hot

•	 Använder våld mot barnen

•	 Hotar att döda kvinnan, barnen och/eller 
hotar med självmord

•	 Har använt våld under graviditeten

•	 Har begått sexuella övergrepp

•	 Använder droger

•	 Förföljer och/eller trakasserar henne.

•	 Tidigare begått våldsbrott mot kvinnor

•	 Hotat släkt och vänner

•	 Har vapen hemma

Riskbedömningen bör även innefatta risken 
för självmordsförsök då det kan innebära en 
förhöjd risk för självmordsförsök om man 
varit utsatt för våld i nära relation. En särskild 
suicidbedömning görs av personal med 
psykiatrisk kompetens. 
Då man tillsammans med kvinnan resonerat 
kring dessa riskfaktorer kan man fråga kvinnan 
om hon själv anser att hon är i allvarlig fara. 

Riskbedömning och säkerhetsplanering
Svarar hon jakande bör detta tas på största 
allvar. Om kvinnan inte anser att hon är i fara 
men man själv bedömer att så är fallet, bör 
man diskutera sin bedömning med kvinnan.
Det finns olika metoder att systematiskt 
genomföra riskbedömningar. En är SARA-
metoden; en manual med checklista för 
bedömningar om återfallsrisk i partnervåld.

Säkerhetsplanering – när kvinnan väljer att 
åka hem
Många kvinnor väljer, i alla fall under en 
tid, att återvända hem till eller stanna kvar i 
relationen med en våldsutövande man. Om 
kvinnan väljer att återvända hem är det viktigt 
att diskutera vad hon hittills har gjort och vad 
hon kan göra för att minimera riskerna för 
henne själv och eventuella barn. 

Om situationen blir akut i det gemensamma 
hemmet
Föreslå att hon har följande saker tillgängliga 
om hon (och barnen) måste lämna hemmet 
snabbt:
•	 Identitetshandlingar för sig själv (och 

barnen)

•	 Eventuella viktiga medicinska dokument, 
recept

•	 Viktiga telefonnummer och adresser

•	 Kläder och toalettartiklar för henne och 
barnen

•	 Kontobevis, kreditkort, bankböcker och 
nycklar

•	 Andra viktiga handlingar

Säkerhetsplanering i boende utanför 
hemmet
•	 Vikten att ha med sig en person om 

kvinnan behöver återvända till bostaden

•	 Ta reda på vilka i kvinnans nätverk som 
kan vara till stöd för henne och som inte 
kontaktar mannen

•	 Inte svara i telefonen om mannen ringer

•	 Förhållningssätt om eventuella djur



Kontaktförbud
Kontaktförbud innebär normalt att någon 
som hotar eller trakasserar dig förbjuds att 
besöka och ta kontakt med dig på andra sätt, 
till exempel per telefon.

Förbudet kan utvidgas till att personen som 
hotar dig inte får vara i närheten av din bostad 
eller arbetsplats. Syftet med besöksförbudet är 
att undvika situationer som kan bli farliga. Att 
överträda ett kontaktförbud är brottsligt och 
kan leda till böter eller fängelse upp till ett år. 
Kontaktförbudet är tidsbegränsat.

Ansökan om kontaktförbud.

Om du vill ansöka om kontaktförbud ska 
du vända dig till din lokala polis- eller 
åklagarmyndighet. De kan också svara på 
frågor.

En åklagare eller en domstol beslutar om 
kontaktförbud. Frågan om kontaktförbud kan 
tas upp även om du inte uttryckligen begärt 
det.

Rättsligt stöd och skydd
Det finns fyra typer av kontaktförbud

1. Kontaktförbud 
Den förbudet gäller får inte besöka, 
kontakta eller följa efter den skyddade 
personen.

2. Utvidgat kontaktförbud 
Den förbudet gäller får inte besöka 
eller vara i närheten av den skyddade 
personens bostad, arbetsplats eller andra 
ställen där hon eller han brukar vara.

3. Särskilt utvidgat kontaktförbud 
Den förbudet gäller får inte vistas i 
ett större område runt den skyddade 
personens bostad, arbetsplats eller andra 
ställen där hon eller han brukar vara.

4. Kontaktförbud i gemensam bostad 
Den förbudet gäller får inte vara i en 
bostad som är gemensam med den 
skyddade personen. Du kan ansöka om 
kontaktförbud i gemensam bostad om det 
finns en risk att den du bor tillsammans 
med kommer att begå brott mot dig, 
till exempel hot eller misshandel. Det 
innebär att han eller hon inte får vara i er 
gemensamma bostad.

Överträdelse av kontaktförbud
Den som överträder ett kontaktförbud kan 
dömas till böter eller fängelse i högst ett 
år. Ringa fall av överträdelser och sådana 
överträdelser som med hänsyn till särskilda 
omständigheter är uppenbart befogade (t ex 
när en pappa som har umgänge med barnet 
måste kontakta mamman för att barnet 
insjuknat) är inte straffbara. 



Enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen ska 
socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning 
av vad som genom ansökan eller på annat sätt 
har kommit till nämndens kännedom och 
som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.  

Vad som har kommit fram vid utredning och 
som har betydelse för ett ärendes avgörande 
ska tillvaratas på ett betryggande sätt.

Om det inte är uppenbart att en kvinna som 
kontaktat socialtjänsten enbart efterfrågar 
information om vilka insatser som kan erbjudas 
henne, utan behöver någon form av stöd, ska 
hennes förfrågan hanteras som en ansökan 
om stöd och hjälp. Våldsutsatta kvinnor som 
vänder sig till socialtjänsten med önskan om 
stöd kan annars riskera att ”informeras bort” 
eller hänvisas till att själva vända sig till öppen 
verksamhet utan att deras hjälpbehov utreds 
och bedöms. En våldsutsatt kvinna behöver 
uppmärksammas på sin rätt och få sina behov 
utredda, att bli erbjuden insatser och få ett 
beslut som kan överklagas.

I alla typer av ärenden som rör en våldsutsatt 
kvinna bör socialnämnden med anledning av 
våldet bland annat utreda:

•	 Vilket behov har kvinnan av stöd och 
hjälp akut

•	 Våldets karaktär och omfattning

•	 Risken för att kvinnan kommer att utsättas 
för ytterligare våld

•	 Hur ser kvinnans nätverk ut

•	 Vilket behov har kvinnan av stöd och hjälp 
på kort sikt

•	 Om något barn bevittnat våld

Att utreda våldsutsatta kvinnor
Oavsett var i organisationen kvinnan 
aktualiseras, till exempel på en enhet för 
ekonomiskt bistånd, bör den aktuella enheten 
utreda våldet i den utsträckning som behövs 
för att kunna bedöma kvinnans behov av 
ekonomiskt bistånd (SOSFS 2011:22) 
Om kvinnan behöver ekonomiskt bistånd 
behöver stöd och hjälp med anledning av sin 
våldsutsatthet, är det viktigt att hon hänvisas 
till och, om hon själv vill, får hjälp att kontakta 
rätt enhet.

I alla typer av ärenden som rör en våldsutsatt 
kvinna bör socialnämnden utreda vilket behov 
kvinnan med anledning av våldet har av stöd 
och hjälp akut, samt på kort och lång sikt.

Med akuta behov avses vad som är nödvändigt 
att tillgodose omgående, till exempel ett 
tillfälligt boende eller kontakt med polis eller 
hälso- och sjukvård.

Att utreda kvinnans behov av stöd och hjälp 
på längre sikt innebär att ta reda på hur hon 
tänker kring sin framtida situation och vilken 
hjälp hon önskar av socialtjänsten.



Då det gäller ekonomiskt bistånd 
bör socialtjänsten ha beredskap för 
att kunna handlägga ett ärende om 
ekonomiskt bistånd som är akut och 
avser en våldsutsatt kvinna. Med 
akuta ekonomiska behov anses att den 
våldsutsattas och eventuella barns behov 
måste tillgodoses omgående eller nästa 
dag. Det kan till exempel gälla bistånd 
till mat för kvinnan och eventuella barn. 

Socialtjänsten bör om det är nödvändigt 
göra en kontantutbetalning (SOSFS 
2003:05). Begränsningar till affärer 
som godtar rekvisition kan innebära en 
risk för kvinnan, varför flexibilitet kan 
vara nödvändigt vid val av form för 
utbetalning av biståndet.  

Analys och bedömning av behov av insatser
Det insamlade utredningsmaterialet utgör 
underlag för

•	 En analys av kvinnans behov på kort och 
lång sikt

•	 En bedömning om kvinnan behöver stöd 
eller hjälp och om det krävs insatser från 
socialtjänsten för att tillgodose dessa behov 
samt

•	 I förekommande fall förslag på konkreta 
och genomförbara insatser

Beslut om insatser
En utredning efter en ansökan om bistånd 
avslutas med ett skriftligt beslut, med anvisning 
om hur det överklagas.

Uppföljning
När insatsen är avslutad ska kvinnan tillfrågas 
om vad hon tycker om det bemötande hon fått 
av socialtjänsten, om hon fått den hjälp hon 
önskat, om insatserna har varit bra eller om 
hon önskat något annat.

Att tänka på!



Socialnämnden har skyldighet att utreda 
och bedöma behov hos enskilda barn, 
oavsett om vårdnadshavaren till barnet 
samtycker till detta eller inte.

Förhandsbedömning
När socialnämnden får kännedom om att 
ett barn kan ha bevittnat våld bör nämnden 
skyndsamt göra en förhandsbedömning av om 
en utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen 
skall inledas.

Utredningens omfattning och innehåll
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 2006:12) om handläggning och 
dokumentation av ärenden som rör barn och 
unga bör en utredning till skydd eller stöd 
för ett barn ha en klar inriktning på barnets 
situation, hans eller hennes behov och hur 
dessa tillgodoses.

När ett barn bevittnat våld bör socialnämnden, 
med anledning av våldet, bland annat utreda:

•	 Vilket behov har barnet av stöd och hjälp 
akut

•	 Våldets karaktär och omfattning

•	 Hur våldet påverkar barnet och dess 
relation till föräldrarna

•	 Barnets egen uppfattning om våldet

•	 Vardera förälderns uppfattning om våldets 
konsekvenser

•	 Om barnet också blivit utsatt för våld

•	 Vilket behov barnet har av stöd och hjälp 
på kort och lång sikt

Akuta behov kan till exempel handla om att 
behöva skydda barnet från att behöva bevittna 
våldet igen. Det är viktigt att socialtjänsten 
har i åtanke att barnets överlevnadsstrategier 
kan anta former som innebär att det kanske 
inte direkt visar att det behöver hjälp. Det 
är inte ovanligt att reaktioner på traumatiska 
händelser uppstår med viss förskjutning. 
Avsikten med att utreda våldets karaktär är 

för att kunna bedöma vilka konsekvenser 
våldet kan få för barnets hälsa och utveckling 
och vilka insatser till stöd och hjälp barnet 
kan behöva. Betydelsefulla aspekter när det 
gäller hur våldet har påverkat barnet är till 
exempel barnets anknytning, psykiska hälsa 
och eventuell traumatisering. För att få en 
bild av hur barnet upplevt våldet är det viktigt 
att fråga barnet var det befann sig när våldet 
skedde, hur de eventuellt handlat och reagerat, 
om de talat med någon om och om barnet 
känner rädsla för att det ska hända igen.

Viktigt

Analys och bedömning av insatser
Beslutsunderlaget bör bland annat innehålla en 
analys av det insamlade utredningsmaterialet 
och en bedömning av barnets eller den unges 
behov av insatser. Vid bedömning och förslag 
på lämpliga insatser är det viktigt att hämta 
in stöd och kunskap från aktuell och relevant 
forskning.

Samtycke till insatser
Om föräldrarna tackar nej till föreslagen 
insats och det inte finns skäl för vård enligt 
LVU avslutas utredningen utan åtgärd. 
Socialnämnden kan i samband med att 
utredningen avslutas utan åtgärd komma 
överens med barnet eller vårdnadshavaren om 
en uppföljande kontakt.
Det är dock angeläget att i möjligaste mån 
försöka motivera föräldrarna till att barnet får 
de insatser som det behöver. 

Barn som bevittnat våld



Vid bedömning av vad som är bäst för 
barnet skall det fästas avseende särskilt vid:

•	 Risken för att barnet eller någon annan 
i familjen utsätts för övergrepp eller att 
barnet olovligen förs bort eller hålls 
kvar eller far illa, och

•	 Barnets behov av en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna.

•	 Hänsyn skall tas till barnets vilja 
med beaktande av barnets ålder och 
mognad

Dokumentation
Det är viktigt att alla erbjudanden om insatser 
dokumenteras och anledningen till varför 
vårdnadshavaren, och i förekommande fall 
den unge fyllt 15 år, tackat nej. Det kan ha 
betydelse för socialtjänstens bedömning om 
barnet aktualiseras på nytt.

Utredning om vårdnad, boende eller 
umgänge
Socialtjänsten har skyldighet att på begäran av 
rätten utreda frågan om vårdnad, boende och 
umgänge (6 kap. 19§ Föräldrabalken). 

Det är viktigt att socialtjänstens handläggare 
utgår från barnets perspektiv när det gäller 
umgänge mellan barnet och en förälder som 
systematiskt använt våld och hot mot barnets 
andra förälder. Man måste lyssna till barnets 
berättelse och upplevelse av våldet.

Barnets bästa skall vara avgörande för alla 
beslut om vårdnad, boende och umgänge 
enligt föräldrabalken 6 kap 2a.§.

I de fall där våld förekommit i familjen ska 
en riskbedömning göras inför umgänge med 
barnen.

Följande förutsättningar bör vara uppfyllda:

•	 Umgänget sker på ett för barnen 
betryggande sätt, det vill säga att barnen 
inte riskerar att bli utsatta för slag, hot 
eller påtryckningar.

•	 Förövaren har tagit på sig ansvaret för 
våldet och tagit emot hjälp för att förhindra 
sitt våldsbeteende.

•	 Barnen behöver inte längre beskydda den 
utsatta föräldern



Många tankar och känslor väcks i den som i sitt arbete möter kvinnor och barn som är utsatta 
för våld i sin relation. Arbetet är ibland både svårt och krävande varför det är av stor vikt att man 
på gruppmöten avsätter tid till att diskutera våld i nära relationer. Nedan följer några förslag på 
frågeställningar som kan diskuteras i arbetsgruppen.

•	 När vi frågar klienten om våld hur frågar vi då?

•	 Om jag har erfarenhet att fråga om våld, hur har jag upplevt det? Hur har kvinnan reagerat?

•	 Vad har du för tankar kring det faktum att kvinnor stannar eller går tillbaka till mannen? 

•	 Hur påverkar det ditt arbete och din relation till kvinnan?

•	 Vilka resurser finns inom socialtjänsten som kan ge stöd till våldsutsatta kvinnor?

•	 Hur kan socialtjänsten anpassas för att ge kvinnor som utsätts för våld i nära relationer det 
stöd som lagen anger utan att andra centrala uppgifter och ansvar åsidosätts?

•	 Vilka faktorer i socialtjänstens organisation, målformuleringar och mandat utgör i sig hinder 
för att ge våldsutsatta kvinnor det stöd de behöver för att förändra sin situation?

•	 Hur kan dessa faktorer undanröjas eller förändras för på ett bättre sätt möta dessa kvinnors 
särskilda behov?
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Bra internetlänkar med information och stöd

www.kvinnofrid.se 

http://www.roks.se 

http://www.boj.se
 
http://www.brottsoffermyndigheten.se
 
http://www.kvinnojouren.se

http://www.fagelfenix.org 

http://www.allakvinnorshus.org 

www.kvinnojouren.se

http://www.socialstyrelsen.se 

www.kvinnofridslinjen.se

www.nck.uu.se 
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SOS Alarm  112

Ljusdals individ och familjeomsorg  0651-180 00 växel                                                           

Ljusdals socialtjänstrådgivning  0651-182 31

Kvinnofridssamordnare i Ljusdal  0651-182 46 

Polisen i Ljusdal   0651-114 14

Ljusdals sjukhus, familjeläkarjour/rådgivning  0651-171 00

Psykiatrisk mottagning Ljusdal  0651-170 31

Barn och ungdomspsykiatri  0650-920 00 växel

BRIS - Barnens rätt i samhället  0200-230 230

Kvinnojouren Viljan  0651-130 69

Brottsofferjouren Ljusdal  0651-101 01

Brottsoffermyndigheten  090-70 82 00

Kvinnofridslinjen  020-50 50 50

Terrafem  020-52 10 10 (mån-fre kl.08-17) 
Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för flickor och kvinnor med utländsk 
härkomst. De ger stöd på 44 olika språk. Terrafem har även en juristjour där kvinnan kan få 
gratis juridisk rådgivning samt skyddat boende för flickor och kvinnor.

Alla kvinnors hus juridisk rådgivning   08-644 09 20 (ons och sön18–21) 
Stödsökande kvinnor och flickor kan få kostnadsfri juridisk telefonrådgivning i frågor relaterade 
till våld i nära relationer.

Akut medicinsk rådgivning  1177

Skatteverket  0771-56 75 67

	

	

Telefon- och adresslista



Mötet med kvinnan

Tolk 
Bedömer du att kvinnan behöver tolk använd aldrig en släkting eller bekant utan en kvinnlig, 
auktoriserad tolk.

Personliga tillhörigheter 
Låt inte kvinnan gå ensam och hämta personliga tillhörigheter. Följer du med så ta med en 
kollega eller polisen.

Polisanmälan 
Uppmuntra kvinnan att polisanmäla händelsen. Tänk på att det måste vara hennes eget beslut. 
Erbjud dig att följa med som stöd till polisen.

 

 

Läkarundersökning 
Du ska uppmana kvinnan att bli läkarundersökt och skaffa läkarintyg på skador. Kvinnan 
har rätt att avstå från att bli undersökt, men förklara att ett rättsintyg kräver en fullständig 
läkarundersökning. Uppmana kvinnan att inte duscha och att inte slänga eller tvätta underkläder. 
Erbjud dig att följa med som stöd till sjukhuset.

 

 

Bevara bevis 
Kvinnan bör spara eventuella avrivna hårtussar och kläder som utsatts för skadegörelse. Avvakta 
med tvätt av sängkläder eller andra textilier vid sexuellt våld. Sådana bevis bör förvaras i 
pappersemballage och inte i plastpåse!

Säkerhetsplan 
Gör en riskbedömning tillsammans med kvinnan av kvinnans och eventuella barns säkerhet. 
Om hon väljer att återvända hem, hjälp henne att göra en realistisk säkerhetsplanering och 
diskutera vilka förberedelser hon kan göra om situationen blir akut.

 

 

 

Förslag på checklista



Barnen  
Bedöm och upprätta en plan hur eventuella inblandade barn skall hanteras fortsättningsvis.

Boende  
Om inte kvinnan själv kan ordna detta, erbjud henne hjälp med detta.

Skydd  
Informera om möjligheter till skydd: kontaktsförbud, skyddad adress, hemligt telefonnummer, 
telefonsvarare, trygghetspaket.

Sekretesspärr  
Om det är nödvändigt ska du hjälpa kvinnan att skydda eventuellt ny adress genom spärrmarkering. 
Det görs hos skattemyndigheten.

Ekonomi  
Bedöm kvinnans behov av ekonomisk hjälp i akuta situationer. Detta oberoende av mannens 
ekonomi som annars är en förutsättning för biståndsbedömning och normberäkning.

Rättslig process  
Informera kvinnan om den rättsliga processen, rätten till målsägarbiträde, rådgivning och rättshjälp 
och att hon kan ha med sig en stödperson vid rättegången. Informera om Brottsofferjouren och 
förmedla kontakt om kvinnan så önskar även till advokat som du vet specialiserat sig på den här 
typen av brottsmål.
 

Nästa kontakt

Typ av kontakt     Datum    Utförd/sign
 
 

 

 

 

            
Handläggarens underskrift     datum



Anteckningar
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Ljusdals kommun  
827 80  Ljusdal  
0651-180 00   

KommunLjusdals 
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