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Kanske har du fått hjälp av socialtjänsten att flytta till en kvinnojour eller annat skyddat boende?
Många kvinnor och barn behöver byta bostadsort efter det skyddade boendet, för att kunna planera
för en framtid fri från hot och våld.

när du är utsatt för
hot och våld i nära relation

Den här broschyren ger dig information om dina egna möjligheter att skapa förutsättningar för en
tryggare framtid och vad lagen säger om socialtjänstens ansvar att hjälpa den som är utsatt för våld att
kunna byta bostadsort.
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• är utsatt för hot och våld och som behöver skapa förutsättningar för en säkrare framtid på annan ort
De här reglerna kom till år 2011 för att ge stöd till personer som utsätts för våld eller andra övergrepp.
• arbetar eller är ideellt engagerad på en kvinnojour eller annat skyddat boende och möter våldsutsatta
Reglerna ger en person rätt att ansöka om stöd och hjälp, även till bostad, i den kommun han eller hon
kvinnor och deras barn
vill flytta till och bosätta sig i.
• arbetar inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola etc och som behöver lättillgänglig information om
vilka lagar och regler som gäller vid byte av bostadsort

Vem gäller de nya reglerna för?
Socialtjänstlagen 2 a kap. 8 § 2 st

Det finns inga helt klara regler, förutom att man skall ha varit utsatt för våld. Reglerna gäller enligt
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Hur gör jag om jag vill använda lagstiftningen?
Vem gäller de nya reglerna för?
Börja med att ta reda på vilken kommun du vill och kan flytta till. Kanske bor du redan på en kvinnojour
Det finns inga helt klara regler, förutom att man skall ha varit utsatt för våld. Reglerna gäller enligt
i en kommun du vill stanna i? Kanske finns det en hotbild i en del av Sverige som gör att du behöver
riktlinjerna i varje fall den som har skyddade personuppgifter och inte kan söka bostad på egen hand.
flytta till en annan del?
Barns behov är särskilt viktiga att ta hänsyn till.
Ta gärna hjälp av personer du litar på eller av ALVA kvinnojour. Om det har gjorts en riskbedömning av
polisen eller socialtjänsten så kan den vara bra att
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Vem gäller de nya reglerna för?
Det finns inga helt klara regler, förutom att man skall ha varit utsatt för våld. Reglerna gäller enligt
riktlinjerna i varje fall den som har skyddade personuppgifter och inte kan söka bostad på egen hand.
Barns behov är särskilt viktiga att ta hänsyn till.

Hur gör jag om jag vill använda lagstiftningen?
Börja med att ta reda på vilken kommun du vill och kan flytta till. Kanske bor du redan på en kvinnojour
i en kommun du vill stanna i? Kanske finns det en hotbild i en del av Sverige som gör att du behöver
flytta till en annan del?
Ta gärna hjälp av personer du litar på eller av ALVA kvinnojour. Om det har gjorts en riskbedömning av
polisen eller socialtjänsten så kan den vara bra att
utgå från.

Ansökan bör vara skriftlig
Du bör göra din ansökan skriftligt till socialtjänsten i den kommun du vill flytta till, även om en muntlig
ansökan också gäller. Ofta är det bra att tänka igenom dina skäl till varför du behöver flytta och vart - ta
gärna hjälp av personer som känner till din situation eller
ALVA kvinnojour.

Beslut från socialtjänsten
Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut från socialtjänsten. Om du inte är nöjd med beslutet så har du
rätt att 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 avslaget och lämna in
överklagandet i tid. Du behöver inte formulera dig på något särskilt sätt. Skriv ner det du vill säga
och beskriv din situation så detaljerat som möjligt. Undvik att vara för svepande i dina beskrivningar –
beskriv dina känslor och erfarenheter tydligt och ge gärna exempel.
Återigen – be om hjälp om du behöver!

Socialtjänsten kan söka för dig
(2 a kap. 10 och 11 § SoL)
Socialtjänsten har också möjlighet att själv begära överflyttning till en ny kommun som du vill bo i.
Om du har en socialsekreterare som du planerar tillsammans med, så kan det vara bra att få hjälp med
överflyttning istället för att söka på egen hand till den nya kommunen.
Om den nya kommunen inte svarat din socialsekreterare inom en månad eller om de båda kommunerna
inte är överens så kan din socialsekreterare istället ansöka om överflyttning hos IVO (Inspektionen för
vård och omsorg). IVO ska fatta beslut snarast, senast inom tre månader.

VILL DU VETA MER OCH FÅ PRAKTISK HJÄLP?
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.
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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.

