
Socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp 
 
Socialtjänstens insatser1 
De uppgifter som socialnämnden har på socialtjänstområdet räknas upp i 3 kap. 1 § SoL och 
förtydligas i 3 kap. 4 § SoL. Uppgifterna omfattar bland annat att informera om socialtjänsten 
i kommunen, att främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden genom uppsökande 
verksamhet samt svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk 
hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver 
det. Socialnämnden ska även i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och 
erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt ska nämnden samverka med andra 
samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Insatserna ska enligt 3 kap. 3 § 
SoL vara av god kvalitet och det ska för utförande av uppgifter inom socialtjänsten bland 
annat finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 
 
Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som varken kan tillgodose sina behov själv eller få dem 
tillgodosedda på annat sätt, rätt att få det stöd och den hjälp de kan behöva efter en individuell 
prövning. Kommunen kan även erbjuda öppna insatser som service enligt 3 kap. 1 § SoL. Det 
kan handla om rådgivning och stödjande samtal, förmedling av kontakter med myndigheter 
eller frivilligorganisationer som brottsofferjourer och kvinnojourer. Socialtjänstens stöd kan 
till exempel också utgöras av ekonomiskt bistånd, eller erbjudan om boende för exempelvis 
barn eller vuxna som utsatts för våld i nära relation (SOSFS 2009:22). Se även 
Socialstyrelsens handbok om våld. 
 
Den som drabbats av brott behöver ofta information om möjligheterna till stöd och hjälp. 
Socialtjänstens insatser till brottsutsatta och deras närstående måste anpassas till behov och 
omständigheter i det enskilda fallet. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att skapa en specifik 
insats för en enskild individ.  

Stödinsatser 
Begreppet stöd och hjälp i 5 kap. 11 § första stycket SoL innefattar bland annat insatser som 
ekonomiskt bistånd, stödjande samtal, kontaktperson, förmedling av kontakter med andra 
myndigheter och frivilligorganisationer, samt erbjudan om skyddat boende. 
Insatserna beviljas efter en individuell behovsbedömning enligt 4 kap. 1 § SoL eller som 
service enligt 3 kap. 1 § SoL. 

Samtalsstöd 
Samtal kan vara av olika karaktär och omfattning. Vilken typ av samtal som kan bli aktuellt 
beror på den brottsutsattes eller närståendes behov av stöd och hjälp på kortare och längre 
sikt, vilken typ av brott det gäller och den enskildes förutsättningar att hantera utsattheten, 
både på praktisk samt känslomässig nivå. 
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Kontaktperson 
Socialtjänsten kan utse en särskild kontaktperson med uppgift att hjälpa den enskilde i 
personliga angelägenheter, om den enskilde begär det (3 kap. 6 § tredje stycket SoL). 
En kontaktpersons uppgift är att fungera som ett personligt stöd och hjälpa den brottsutsatta 
eller närstående på olika sätt, till exempel i kontakter med olika aktörer. En kontaktperson kan 
förordnas så snart den enskilde har behov av stöd, råd eller hjälp. 

Hjälp vid kontakt med andra myndigheter 
Den brottsutsatta kan, beroende på situation, behöva socialtjänstens hjälp vid kontakt med 
andra myndigheter, till exempel hälso- och sjukvården, Polisen, Skatteverket och 
Brottsoffermyndigheten. 

Ekonomiskt bistånd 
I samband med utsatthet för brott kan det finnas behov av ekonomiskt bistånd, särskilt i en 
akut situation. Socialnämnden bör enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:5) om 
ekonomiskt bistånd beräkna kostnaderna enligt riksnormen till en högre nivå om den enskilde 
tillfälligt har höga kostnader för exempelvis mat, kläder och telefon på grund av att personen 
varit utsatt för brott. 

Samverkan mellan kommuner  
Kommuner kan behöva samverka med varandra kring olika typer av insatser för brottsutsatta 
och deras närstående. (För regler om ansvarsfördelning mellan kommuner se Socialstyrelsens 
meddelandeblad nr 3/2011.) 
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