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Förord
Regeringen har presenterat en sektorsövergripande nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. För att bidra till att nå målen i
den nationella strategin har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att inom
socialtjänst samt hälso- och sjukvård stödja genomförande och uppföljning av
strategin på nationell nivå. Socialstyrelsen har haft i deluppdrag att ta fram en
vägledning till kommuner och landsting för att möjliggöra enhetliga uppskattningar av kostnaden för insatser som föranletts av våld i nära relationer.
Vägledningen omfattar en lista på kommunernas och landstingens schablonkostnader för insatser som riktar sig till våldsutsatta, våldsutövare och
barn inom socialtjänsten, skola och förskola, ungdomsmottagning, primärvård, specialiserad och rättspsykiatrisk vård, tandvård, ideella organisationer
och rättsväsendet. Vägledningen möjliggör en beräkning av de ungefärliga
totala kostnaderna som uppstår i olika organisationer på grund av våld i nära
relationer.
Projektledare på Socialstyrelsen har varit Almina Kalkan och ansvarig enhetschef är Martin Sparr. Socialstyrelsen vill tacka alla kontaktpersoner inom
kommuner, landsting, ideella organisationer och rättsväsende som med stort
engagemang och expertkunnande har deltagit i arbetet med denna vägledning.
Olivia Wigzell
Generaldirektör
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Sammanfattning
Socialstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram en vägledning till kommuner
och landsting för att möjliggöra enhetliga uppskattningar av kostnaden för insatser som föranletts av våld i nära relationer.
Vägledningen omfattar en lista på kommunernas och landstingens schablonkostnader för insatser som riktar sig till våldsutsatta, våldsutövare och
våldsutsatta barn inom socialtjänsten, skola och förskola, ungdomsmottagning, primärvård, specialiserad och rättspsykiatrisk vård samt tandvård. Därutöver, i syfte att ge en mer heltäckande bild av insatser som föranletts av
våld i nära relationer, inkluderar listan även schablonkostnader för insatser
inom kvinno- och brottsofferjourer, polisen, Åklagarmyndigheten, domstol,
kriminalvård, advokatbyråer, Rättsmedicinalverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Brottsoffermyndigheten samt arbetsgivare. Vägledningen är utformad i Excel-format med schablonkostnader per
insats där användaren enbart behöver fylla i antal av aktuella insatser, exempelvis antal stödjande samtal. Vägledningen möjliggör en beräkning av de
ungefärliga totala kostnaderna som uppstår i olika organisationer på grund av
våld i nära relationer.
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Inledning
Regeringen har presenterat en sektorsövergripande nationell strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin sträcker sig från
2017 till 2026 (skr.U 2016/17:10) och har fyra målsättningar: i) ett utökat
och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld; ii) en förbättrad upptäckt
av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn; iii) en
effektivare brottsbekämpning, samt iv) förbättrad kunskap och metodutveckling. För att bidra till att nå målen i den nationella strategin har regeringen beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att inom socialtjänst samt hälso- och
sjukvård stödja genomförande och uppföljning av strategin på nationell nivå
(S2017/01221/JÄM). Ett av myndighetens deluppdrag har varit att ta fram en
vägledning till kommuner och landsting för att möjliggöra enhetliga uppskattningar av kostnaden för insatser som föranletts av våld i nära relationer.
Deluppdraget redovisas i denna rapport och kommunernas och landstingens
schablonkostnader för insatser som föranletts av våld i nära relationer redovisas i bilaga 1 samt i Excel-format.
Våld i nära relationer är ett samhällsproblem med negativa konsekvenser i
termer av både fysiskt och psykiskt lidande samt stora kostnader för samhället. Kunskapen om ekonomiska konsekvenser av våld i nära relationer är
begränsad, särskilt på individnivå. Det är värdefullt med information om
vilka resurser som tas i anspråk på grund av våld i nära relationer för att synliggöra omfattningen av problemet. Kostnadsskattningar kan även underlätta
resonemang om prioriteringar, exempelvis att kunna jämföra kostnaderna för
preventiva insatser med kostnaderna om våldet fortgår.
Det finns få publicerade vetenskapliga artiklar om totala kostnader för våld
mot kvinnor men det finns rapporter från myndigheter, forskningsinstitut och
universitet i olika länder. I Sverige har Weinehall och medarbetare vid Umeå
universitet gjort en beräkning på individnivå där kostnaden för det våld som
en kvinna utsattes för under en 20-årsperiod beräknades till omkring 2,5 miljoner. Beräkningen baseras på utgifter för kommuner, landsting och socialförsäkringssektorn. Vidare finns det en rapport från Socialstyrelsen från 2006
där samhällets kostnad för våld mot kvinnor uppskattas till omkring 3 miljarder 2004. Av dessa beräknades kommunernas kostnader uppgå till omkring 1
miljard, sjukvårdens kostnader till omkring 30 miljoner, statens kostnader till
drygt 1 miljard och övrigt till knappt 1 miljard.
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Metod
Underlaget till listan på schablonkostnader för insatser eller sjukvårdsåtgärder (hädanefter enbart ”insatser”) som föranletts av våld i nära relationer är
framtagen genom tre olika steg; identifiering av relevanta insatser, kvantifiering av omfattningen av en ”enhet” av insatsen, och till sist prissättning av en
enhet av insatsen. Exempelvis är en identifierad insats samtal med familjeterapeut, där omfattningen i genomsnitt är två timmar per samtal, och priset
blir då 2h x timkostnaden för en familjeterapeut (800kr), det vill säga 1600kr
per samtal.
Aktuella insatser som vanligen utförs efter våldsutsatthet i nära relationer
har identifierats genom intervjuer och hearings med kontaktpersoner i kommuner, landsting och övriga sektorer. Dessutom har en litteraturgenomgång
genomförts av tidigare rapporter och studier inom området (1-7).
Kvantifiering och prissättning gjordes genom ett omfattande samarbete
med experter inom området. Länsstyrelserna, regionala nätverk med kvinnofridssamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Nationellt
Centrum för Kvinnofrid (NCK) samt NCK:s nätverk med landstingsstrateger
som arbetar med våld i nära relationer har bistått med synpunkter och understött samverkan med kontakter under projektets gång. Socialstyrelsen har fört
en kontinuerlig dialog med experter inom området i kommuner, landsting,
ideell sektor och rättsväsende (se bilaga 2). Kostnadslistan har justerats efter
synpunkter från referensgruppen, och de har bedömt slutversionen som relevant och användbar för deras verksamheter. Schablonkostnaderna per enhet
har hämtats från prislistor och SCBs lönestatistik från 2016. En närmare beskrivning av metoden finns i bilaga 3.
Kostnadsskattningen i denna kostnadslista är genomförd utifrån ett verksamhetsperspektiv och underskattar därmed de totala kostnaderna för våld i
nära relationer. Våld i nära relationer kan innebära betydande kostnader över
lång tid för den enskilde i form av nedsatt livskvalitet, social isolering, ekonomiska problem och barns lidande, som inte nödvändigtvis direkt leder till
några insatser. Deluppdraget är tolkat så att det omfattar kostnader för insatser som orsakas av våld i nära relationer. Det omfattar med andra ord inte
alla kostnader för våld i nära relationer, och en kostnadsskattning utifrån insatser blir följaktligen alltid en skattning av minimumkostnaderna av våldet.
Det kan ändå tjäna ett syfte i att synliggöra de verksamhetskostnader som
våldet medför och att synliggöra problematiken.
Det kan finnas anledning att följa upp hur kommunerna, landstingen och
andra aktörer använder denna vägledning. Det har under arbetes gång kommit önskemål om alternativa versioner av vägledningen, exempelvis i form
av ett webbstöd. En uppföljning av användningen av denna vägledning kan
vidare utröna ifall det finns behov av andra versioner av vägledningen framöver.
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Instruktioner för användning av
kostnadslistan
Insatser som föranletts av våld i nära relationer kan rikta sig till olika målgrupper; den brottsutsatta, brottsförövaren och barn, och denna kostnadslista
inkluderar insatser till alla målgrupper. De identifierade insatserna återfinns
inom socialtjänsten, skola och förskola, ungdomsmottagning, primärvård,
specialiserad och rättspsykiatrisk vård samt tandvård. Därutöver inkluderar
listan även insatser inom kvinno- och brottsofferjourer, polisen, Åklagarmyndigheten, domstol, kriminalvård, advokatbyråer, Rättsmedicinalverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Brottsoffermyndigheten samt arbetsgivare. Detta för att ge en mer heltäckande bild av insatser
som föranletts av våld i nära relationer,
När det gäller innehållet i bilagan (Excelfilen) består den av två flikar:
”Egna beräkningar” och ”Exempelfall”. Innehållet i dessa två beskrivs här
nedan. Under fliken ”Egna beräkningar” kan användaren beräkna de ungefärliga totala kostnaderna som uppstår i olika organisationer på grund av våld i
nära relationer. Beräkningsverktyget består av kolumnerna A-F (Figur 1).
Användaren behöver enbart fylla i information i Kolumn E som är grönmarkerad. Nedan följer en kort presentation av de sex kolumnerna.
Figur 1. Beräkningsverktyget som återfinns i sin helhet i bilaga 1.

Kolumn A innefattar en kort benämning av de insatser som uppstår på grund
av våld i nära relationer, fördelade på ett antal organisationer. När kostnader
ska kartläggas utgår man från denna lista för identifiering av aktuella insatser.
Kolumn B ger sedan en översiktlig beskrivning av innebörden av insatsen
som nämns i kolumn A, i syfte att ge en bild av vad den utgörs av. I en del
fall är kostnaderna för dessa aktiviteter/insatser direkta utbetalningar, det vill
säga när insatsen/aktiviteten genomförs är det förknippat med en ekonomisk
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utbetalning. När så är fallet för en enskild insats/aktivitet avslutas beskrivningen i kolumn B med texten: "Insatsen/aktivitet innebär en utbetalning".
För övriga insatser/aktiviteter tillkommer det inga extra kostnader vid genomförandet, utan insatsen/aktiviteten är redan betald. Det kan exempelvis
handla om lönen för den socialsekreterare som genomför utredningen av en
vuxen.
Kolumn C beskriver i vilken enhet man ska ange den faktiska eller potentiella resursåtgången för insatsen när kostnaden ska beräknas. Det finns ett
flertal olika enheter i beräkningsverktyget, exempelvis antal samtal, timmar,
vårdkontakter och dygn.
Kolumn D innefattar enhetskostnaderna för varje enhet i kolumn C. Om
den angiva enheten för specialisttandvård är "1 vårdkontakt" och kostnaden
för den är 6 500 kr innebär det att varje gång en individ besöker specialisttandvården för behandling kostar det i genomsnitt 6 500 kr.
Kolumn E är den kolumn användaren själv behöver fylla i information för
att beräkna kostnaderna för våld i nära relationer. För de insatser/aktiviteter
som är aktuella fyller man i antalet av den enhet som finns angiven i kolumn
C. Besöker en individ specialisttandvården vid tre tillfällen efter att ha blivit
utsatt för våld handlar det alltså om totalt tre vårdkontakter. I kolumn E
skrivs då "3" (bara antalet inget annat).
Kolumn F visar avslutningsvis den totala kostnaden för insatsen, baserat
på antalet enheter som finns angivna i kolumn E. För exemplet med specialisttandvården innebär det att kolumn F kommer att visa "19 500 kr" (3 x 6
500 kr). Summan beräknas automatiskt utifrån den siffra som matas in i kolumn D.
För att ge en vägledning om vad man ska ange för antal i Kolumn D visas i
Kolumn H–K exempel på antal utifrån vad som kan betraktas som en låg respektive hög resursåtgång för respektive insats (figur 2).
Figur 2. Exempel på låg respektive hög resursåtgång.
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Med låg resursåtgången menas att det krävs relativt få antal samtal, timmar,
vårdkontakter, dygn (eller vad det nu är för enhet) för att nå målet med insatsen. Hög resursåtgång avser att det går åt ett relativt stort antal av de aktuella
enheterna för att nå målet. På så vis ger kolumn H–K ett spann som visar hur
många enheter som kan vara aktuella för de olika insatserna. Med fördel inspireras man därför av innehållet i Kolumn H–K när man fyller i antal i kolumn
D, ifall man är osäker på exakt antal av insatsen.

Två exempel
För att åskådliggöra hur kostnadslistan kan användas kommer nedan två exempelfall på våld i nära relation och en skattning av kostnaderna för efterföljande insatser inom olika organisationer. Exempelfallen ska ses som förenklade beskrivningar av fall med våld i nära relationer och fångar inte all den
komplexitet och multiproblematik som ofta präglar sådana fall. Exempelfallen är framtagna i samarbete med Riksorganisationen för kvinnojourer och
tjejjourer i Sverige (ROKS) och syftar till att underlätta användningen av
kostnadslistan.
Det första fallet är mer komplext men vanligt förekommande inom kvinnojourer. Det andra är mer ovanligt. I Excel-filen är kostnaderna för respektive
fall beräknade under fliken ”Exempelfall”.

Exempelfall 1
• Kvinna i 30-årsåldern, gift, ett barn (7 år) tillsammans med maken.
• Psykisk misshandel har pågått i flera år. Kvinnan har sökt sjukvård för
olika diffusa symtom (6 besök allmänläkarvård i primärvård). När barnet
blir äldre börjar kvinnan lägga fokus på sitt arbete igen. Mannen känner att
han inte längre har samma kontroll. Det psykiska våldet eskalerar och
mannen blir även fysiskt våldsam. Kvinnan har även sökt vård för smärtor
vid samlag och olika komplikationer i underlivet (4 besök mödrahälsovård). Ingen i vården ställer frågan om sexuellt våld, så hon berättar inget.
• Våldet börjar trappas upp och hon blir mer slagen än tidigare. Hon får rejäla blåmärken och en avslagen tandflisa. Barnet har upplevt våld under en
längre tid.
• Kvinnan tar med sig barnet till en vän i samma stad och bor där två månader innan hon flyttar in i en egen lägenhet. Barnet är hemma några dagar
från skolan men går sedan som vanligt. Barnet får som följd av vad som
pågått problem med koncentrationen och använder ett kränkande språkbruk som skolan reagerar på. Barnet går till kuratorn i skolan och berättar
där om pappans våld och kränkande beteende (4 stödsamtal kurator).
• Skolan gör en orosanmälan (1 orosanmälan i skolan).
• Mammans väninna hjälper henne att få kontakt med kvinnojouren på orten
för råd och stöd (8h stödjande aktivitet kvinnojour). Det görs en orosanmälan i samråd med mamman, av väninnan och kvinnojouren (1 orosanmälan
socialtjänst).
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• Socialtjänsten påbörjar en utredning för mamman (5 samtal utredning
våldsutsatt vuxen) och barnet (10 samtal utredning barn som bevittnat
våld) samt gör en hot och riskbedömning. Under tiden begär kvinnan skilsmässa från maken.
• Pappan erbjuds samtal för att förändra sitt aggressiva beteende (10 stödjande samtal för förövaren).
• Mamman söker hjälp för hur hon ska lösa frågan om hur barnet ska bo efter skilsmässan. Mamman tar kontakt med familjerätten (2 rådgivande
samtal i socialtjänst). Föräldrarna har vid det tillfället ingen kommunikation som är ömsesidig. Mannen skickar kränkande sms, så att kvinnan störs
i sin sömn. Hon orkar snart inte gå till jobbet.
• Kvinnan sjukanmäler sig, och efter fem dagar tar hon semester från sitt arbete (5 sjuklönedagar). Efter en månad är hon tillbaka i arbete som vanligt
(1 månad vikarie).
• Kvinnan polisanmäler inte (och vill heller inte att någon annan ska göra
det), och söker inte vård hos läkare. Dock besöker hon tandläkare vid två
tillfällen för att laga den skadade tanden (2 besök allmäntandvård).
• Kvinnan tar del av 6 stödjande samtal med socialsekreterare. Utifrån
dessa beslutar socialtjänsten att genomföra en utredning kring vårdnad av
barn.
• Kvinnan och mannen genomgår samarbetssamtal (var för sig) under totalt
två månader (cirka sju samtal vardera- 14 samarbetssamtal).
• Processen slutar i en överenskommelse om gemensam vårdnad, och att
barnet bor hos respektive förälder varannan vecka.
Kostnaderna för insatserna i detta exempel sammanfattas i nedanstående tabell. De totala kostnaderna för de identifierade insatserna utgör 225 800 kr.
Det bör noteras att detta enbart är en grov skattning av redan kända insatser
under den tidsperiod som exemplet täcker. De reella kostnaderna är troligtvis
mer omfattande. Som exemplet visar leder våldet till en rad konsekvenser,
exempelvis kvinnans och barnets lidande och nedsatt livskvalitet, som inte
direkt medför några insatser och kostnader. Dessutom finns en ökad risk för
fortsatt lidande och långtgående hälsoeffekter även efter att våldet upphör.
Forskning visar att PTSD-symptom är cirka tre till fem gånger vanligare
bland både kvinnor och män som varit utsatta för allvarliga sexuella övergrepp, samt att depression är dubbelt så vanligt bland kvinnor och män som
varit utsatta för allvarligt psykiskt våld (8-10). Även andra hälsoeffekter,
såsom självskadebeteende, riskbruk av alkohol och psykosomatiska symptom, har visats vara vanligare hos personer som har varit utsatta för allvarligt
sexuellt eller fysiskt våld. En uppföljning över längre tid kan synliggöra den
typen av långsiktiga konsekvenser av våldet.

VÄGLEDNING FÖR ATT UPPSKATTA KOSTNADEN AV INSATSER EFTER VÅLD
SOCIALSTYRELSEN

13

Enhet

Enhetskostnad

Resursåtgång

Summa kostnad
Exempelfall 1

Orosanmälan (inklusive involvering i
eventuell utredning)

1 timme
(skolsköterska)

950 kr

1

950 kr

Stödsamtal

1 samtal (kurator, 1 timme)

850 kr

4

3 400 kr

Orosanmälan

1 orosanmälan
(handläggare, 0,5 timmar)

400 kr

1

400 kr

Riskbedömning

1 timme
(socialsekreterare)

850 kr

1

850 kr

Rådgivande/stödjande samtal

1 samtal
(kurator, behandlingssekreterare, 2 timmar)

1 700 kr

8

13 600 kr

Samarbetssamtal

1 samtal
(socialsekreterare, 2,5 timmar)

2 100 kr

14

29 400 kr

Stödjande samtal (för förövaren)

1 samtal (socialsekreterare, 2 timmar)

1 700 kr

10

17 000 kr

Utredning våldsutsatt vuxen

1 samtal (socialsekreterare, 2,5 timmar)

2 100 kr

5

10 500 kr

Utredning barn som bevittnat/upplevt
våld

1 timme
(socialsekreterare)

850 kr

10

8 500 kr

Utredning vårdnad av barn

1 timme
(socialsekreterare)

850 kr

80

68 000 kr

Aktivitet/insats

Skola

Socialtjänst
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Enhet

Enhetskostnad

Resursåtgång

Summa kostnad
Exempelfall 1

Allmänläkarvård

1 vårdkontakt

1 500 kr

6

9 000 kr

Mödrahälsovård (inklusive gynekologisk undersökning)

1 vårdkontakt

2 000 kr

4

8 000 kr

1 vårdkontakt

2 400 kr

2

4 800 kr

1 timme
(olika professioner)

800 kr

8

6 400 kr

Sjukskrivning (dag 1-14)

1 sjuklönedag
(utifrån medianlön)

1800 kr

5

9 000 kr

Vikarie

1 arbetsdag vikarie
(utifrån medianlön)

1 800 kr

20

36 000 kr

Aktivitet/insats

Primärvård

Tandvård
Allmäntandvård

Kvinnojour
Stödjande aktivitet

Arbetsgivare

225 800 kr

TOTALSUMMA
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Exempelfall 2
• Kvinna i 25-årsåldern, sambo med man. Inga barn.
• Kvinnan lever i en relation där hon utsätts för upprepat och systematiskt
våld. Vid ett tillfälle blir hon utsatt för grovt våld, även sexuellt våld av
sambon i deras gemensamma lägenhet. Hon blir hotad till livet.
• Grannar ringer till polisen som kommer. Mannen grips och kvinnan hämtas med ambulans (är vid medvetande) (ambulans).
• Kvinnan förs till kvinnoklinikens akut-gyn för undersökning och spårsökning (1 besök akutmottagning somatisk). Hon blir kvar på sjukhus i två dagar (2 nätter specialiserad somatisk slutenvård). Några kirurgiska ingrepp
är ej nödvändiga.
• Socialtjänsten genomför en utredning (3 samtal utredning våldsutsatt
vuxen) som visar ett behov av skyddat boende, vilket tilldelas av kommunen. Finns en hotbild mot kvinnan från närstående till mannen. Får hjälp
att hämta personliga tillhörigheter i lägenheten men behöver inget akut
ekonomiskt bistånd.
• Kvar på skyddat boende i knappt tre månader (90 dygn skyddat boende).
• Under tiden på boendet får kvinnan en sekretessmarkering.
• Kvinnan blir sedan flyttad till annan kommun och en egen lägenhet där
(byte av kommun).
• Polisens förundersökning mot mannen läggs ner eftersom kvinnan drar sig
för att vittna (1 utredning polisen).
• Kvinnan är sjukskriven under sju månader (14 dagar sjukskrivning arbetsgivare och 6,5 månad dvs. 195 dagar sjukpenning Försäkringskassa) och
börjar därefter arbeta heltid på ny arbetsplats i den nya kommunen.
• Under totalt 12 månader från händelsen går kvinnan varannan vecka i psykologisk behandling genom landstinget (24 vårdkontakter specialiserad
psykiatrisk dagsjukvård).
Kostnaderna för insatserna i detta exempel sammanfattas i nedanstående tabell.
De totala kostnaderna för de identifierade insatserna utgör 602 400 kr. Precis
som i föregående exempel är detta troligtvis en underskattning av de reella kostnaderna som föranletts av våldet.
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Aktivitet/insats

Enhet

Enhetskostnad

Summa kostnad

Byte av kommun

1 byte av kommun
(4 socialsekreterare, genomsnitt 10
timmar var)

33 100 kr

1

33 100 kr

Skyddat boende

1 dygn
(medelhög säkerhetsgrad)

3 000 kr

90

270 000 kr

Utredning våldsutsatt vuxen

1 samtal (socialsekreterare, 2,5 timmar)

2 100 kr

3

6 300 kr

Akutmottagning somatisk

1 vårdkontakt

2 600 kr

1

2 600 kr

Ambulans

1 resa
(tur och retur)

3 300 kr

1

3 300 kr

Specialiserad psykiatrisk dagsjukvård

1 vårdkontakt

4 300 kr

24

103 200 kr

Specialiserad somatisk dagsjukvård

1 vårdkontakt

5 900 kr

2

11 800 kr

Socialtjänst

Specialiserad vård
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Aktivitet/insats

Enhet

Enhetskostnad

Summa kostnad

1 utredning och lagföring
(genomsnitt alla typer av brott)

19 300 kr

1

19 300 kr

Sjukpenning

1 dag sjukpenning
(medelbelopp för all sjukpenning)

600 kr

195

117 000 kr

Sjukpenning handläggning

1 avslutat sjukfall

6 800 kr

1

6 800 kr

1 ärende
(medelhög resursåtgång)

3 800 kr

1

3 800 kr

1 sjuklönedag
(inkl sociala avgifter, utifrån medianlön)

1 800 kr

14

25 200 kr

Polisen
Utredningsverksamhet (inklusive
lagföring)

Försäkringskassan

Skatteverket
Sekretessmarkering och kvarskrivning

Arbetsgivare
Sjukskrivning (dag 1-14)

TOTALSUMMA

VÄGLEDNING FÖR ATT UPPSKATTA KOSTNADEN AV INSATSER EFTER VÅLD
SOCIALSTYRELSEN

602 400

Referenser
1. Kostnader för våld mot kvinnor- En samhällsekonomisk analys. Socialstyrelsen, 2006.
2. Våldets kostnader. Kap 3 i Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor. SOU 2015:55.
3. Våld i nära relationer – en folkhälsofråga Förslag för ett effektivare
arbete. SOU 2014:49.
4. Häger Glenngård A, Steen Carlsson K, Berglund A. Ekonomiska
konsekvenser av mäns våld mot kvinnor En kunskapsöversikt samt
kostnadsberäkningar utifrån tre typfall. Att fråga om våldsutsatthet
som en del av anamnesen. NCK 2010.
5. Nilsson I, Wadeskog A. Trygghetens värde – sociala risker ur ett ekonomiskt perspektiv. Rapport 2013:05 Länsstyrelsen Dalarna.
6. Weinehall K, Änggård A, Blom K, Ekelund B & Finndal K (2006).
Räkna med kostnader – en fallstudie om mäns våld mot kvinnor.
Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, No
15/2006. Umeå: Umeå Universitet.
7. Estimating the costs of gender-based violence in the European Union
Report Estimating the costs of gender-based violence in
the European Union
8. Helweg-Larsen K & Kruse M (2003). Violence against women and
consequent health problems: a register based study. Scand J Public
Health. 31, s. 51–57.Bonomi A, Anderson M, Reid R, Rivara F, Carell D & Tompson R (2009). Medical and Psychosocial Diagnoses in
Women with a History of Intimate Partner Violence. Arch Intern
Med. 169, s. 1692–1697.
9. Helweg-Larsen K & Kruse M (2003). Violence against women and
consequent health problems: a register based study. Scand J Public
Health. 31, s. 51–57.
10. Våld och hälsa – en befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) 2014:1.

VÄGLEDNING FÖR ATT UPPSKATTA KOSTNADEN AV INSATSER EFTER VÅLD
SOCIALSTYRELSEN

19

Bilaga 1. Vägledning för att uppskatta kostnaden
för insatser efter våld
Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Besök skolläkare

I vissa fall remitteras barnet/ungdomen till skolläkare för vidare behandling.

1 timme
(skolläkare)

1 900 kr

Byte av skola

När barn behöver byta skola är det framför allt rektorn som blir involverad, både på mottagande och avlämnande skola.

1 skolbyte
(2 rektorer, 1,5 timmar var)

3 700 kr

Elevvårdskonferens

När problemet uppdagas träffas rektor, skolsköterska och kurator i
elevvårdskonferensen för att diskutera hur situationen ska hanteras. Ibland deltar även lärare.

1 elevvårdskonferens
(kurator, skolsköterska, rektor, 1,5
timmar var)

4 500 kr

Ledsagning till aktiviteter

Ledsagning sker genom att en person som barnet/ungdomen litar
på kan följa med till aktiviteter, exempelvis mellan lektioner eller till
vårdcentral. Sker exempelvis av fritidsledare.

1 ledsagning (fritidsledare, 0,5
timme)

350 kr

Orosanmälan (inklusive involvering i
eventuell utredning)

Orosanmälan kan genomföras av samtliga professioner, men ofta
är skolsköterskan involverad.

1 timme
(skolsköterska)

950 kr

Samtal skolsköterska

Skolsköterskan kan genom samtal fånga upp problematiken. Utöver detta förekommer det att barn som upplever våld söker vård
för relaterade åkommor som inte direkt kopplas till våld, exempelvis magont och oro. Resursåtgång för detta är inte inkluderat här.

1 samtal
(skolsköterska, 1,5 timmar)

1 400 kr

Stödsamtal

Stödsamtal genomförs oftast av kurator, men mer informellt kan
det handla om andra professioner som pratar med barnet/ungdomen för att upprätta ett förtroende.

1 samtal (kurator, 1 timme)

850 kr

KOMMUN
Skola och förskola
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Behandlingshem

Ett behandlingshem handlar här om en plats som fokuserar
mycket på att utveckla föräldraförmåga. Är en relativt ovanlig insats avseende våld i nära relationer. Det kan också röra sig om
HVB-hem för personer som utsatts för våld i familjen. insatsen/aktiviteten innebär en utbetalning.

1 månad

90 000 kr

Boendestöd

Boendestöd utgörs av en person som ser till att den utsattas lägenhet är i gott skick, hjälper till att betala räkningar, ser till att vardagen flyter på, tar vid behov kontakt med vården etcetera. Den utsatta kan ha funktionsnedsättning eller psykisk nedsatthet.
insatsen/aktiviteten innebär en utbetalning.

1 månad
(10–12 timmar, boendestödjare)

7 700 kr

Boendestöd (indirekt)

Boendestödet kan vara en kanal för observation utifrån en omsorgsbrist pga. våld. Kan även användas strategiskt för att skapa
förtroende och vid misstanke om våld försöka få mer information
om det och hålla parterna isär.

1 besök (1 timme, boendestödjare)

700 kr

Byte av kommun

Behöver den utsatta byta kommun behöver denna transporteras
långt bort av två socialsekreterare, och två nya socialsekreterare
ska ta vid. Byte av kommun innebär alltid en hög resursåtgång.

1 byte av kommun
(4 socialsekreterare, genomsnitt 10
timmar var)

33 100 kr

Daglig verksamhet (indirekt)

Daglig verksamhet är en kanal för att notera tecken på våld i nära
relation. Kan handla om att använda den strategiskt för att skapa
förtroende och vid misstanke om våld försöka få mer information
om det och hålla parterna isär.

1 samtal, 1,5 timme
(omvårdnadspersonal/ arbetskonsulent/ biståndshandläggare/kurator)

1 200 kr

Socialtjänst
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd handlar om faktisk utbetalning till den utsatta.
Kan vara allt från mindre akut stöd i direkt anslutning till våldssituationen, till stadigvarande utbetalning av fullt ekonomiskt bistånd för
att ha pengar att leva för. insatsen/aktiviteten innebär en utbetalning

Total utbetalning

[skriv själv in totalsumman här]

Familjebehandling

Familjebehandling handlar om familjeinriktat stöd för att bland annat stödja i rutiner och förbättra föräldraskap. Genomförs av exempelvis en familjeterapeut.

1 samtal (familjeterapeut, 2 timmar)

1 700 kr

Familjehemsplacering

Barnet/barnen kan vid behov placeras i familjehem. Här handlar
det om temporär placering tills dess att situationen för föräldrarna
har stabiliserats. Kan i vissa fall även handla om unga vuxna i fall
då det handlar om hedersrelaterat våld. Insatsen/aktiviteten innebär en utbetalning.

1 månad

54 000 kr

Familjerådgivning

Familjerådgivning utgörs av parterapi där fokus ligger på att lösa
relationsproblem. Det kan vara par som vill förbättra sin relation
och fortsätta leva tillsammans eller par där en eller båda vill separera. Det kan också handla om hjälp och stöd i föräldraskapet. insatsen/aktiviteten kan innebära en utbetalning.

1 samtal (socionom, 2 timmar)

1 700 kr

Förhandsbedömning

När ett ärenden kommer in till socialtjänsten görs en förhandsbedömning där det tas ställning till vad som bör ske i ärendet. Utgår
vanligen från ett standardiserat formulär utifrån riskbedömning, tidigare kontakter med socialtjänsten etcetera.

1 timme
(socialsekreterare)

850 kr

Genomgång av säkerhet

Denna säkerhetsgenomgång innefattar bland annat skalskydd för
lägenheten, åtgärdslista vid kontaktförsök, hur lägenhet ska lämnas och hur kvinnan ska agera när hon går på stan.

1 säkerhetsgenomgång (behandlingssekreterare eller kurator, 1,5
timmar)

1 300 kr

Gruppsamtal

Samtalsstöd i grupp till utsatta, ofta sex till åtta deltagare per
grupp. Syftar till att ge stöd på olika sätt.

1 samtal
(kurator/ behandlingssekreterare, 2
timmar)

1 700 kr

Socialtjänst
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Gruppsamtal (för förövaren)

Samtalsstöd i grupp till förövare, ofta från sex till åtta deltagare.

1 samtal (2 socialsekreterare, 1,5
timmar var)

2 500 kr

Handläggning ekonomiskt bistånd

En ansökan om ekonomiskt bistånd kräver handläggning av en socialsekreterare, vilket även innefattar beslut om godkännande eller avslag.

1 timme
(socialsekreterare)

850 kr

Hemtjänst (indirekt)

Hemtjänsten är en kanal för att notera tecken på våld i nära relation. Kan handla om att använda det strategiskt för att skapa förtroende och vid misstanke om våld försöka få mer information om
det och hålla parterna isär.

1 timme
(hemtjänstvårdare)

700 kr

Hjälp med ny bostad (ej skyddat
boende)

Personal på skyddat boende hjälper den utsatta att registrera sig
på alla bostadsbolag och bevaka möjligheter. När den utsatta får
ett boende behövs en träff med hyresvärden, en kartläggning för
att fastställa om det är en lämplig bostad att flytta till, samt hjälp
med flytt.

1 bostadsärende (kurator, socionom eller liknande, 10 timmar)

8 300 kr

Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som en vän och medmänniska till en
ungdom eller vuxen, exempelvis när en individ kommer ny till orten. Genom regelbundna träffar byggs en relation och kontaktpersonen fungerar som en stödperson. Det handlar inte om kontaktperson på skyddat boende. insatsen/aktiviteten innebär en
utbetalning.

1 månad
(baserad på 3 kontakter per
vecka)

1 200 kr

Ledsagning till aktiviteter

Ledsagning innebär att en person följer med den utsatta till olika
myndigheter etcetera. Det är behandlingssekreterare på skyddat
boende som genomför detta.

1 ledsagning
(behandlingssekreterare, 1,5 timmar)

1 200 kr

Orosanmälan

När en orosanmälan kommer in ska den tas emot och skyndsamt
hanteras (innefattar ej eventuell utredning).

1 orosanmälan
(handläggare, 0,5 timmar)

400 kr

Socialtjänst
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Praktiskt stöd i akut situation

Detta praktiska stöd handlar om att få kvinnan i säkerhet. Kan innefatta hjälp att hämta personliga tillhörigheter, hämta på förskolan, samt andra akuta åtgärder.

1 timme
(socialsekreterare)

850 kr

Riskbedömning

En riskbedömning sker i anslutning till en utredning för att bedöma
graden av risk för den utsatta. Görs av socialsekreterare.

1 timme
(socialsekreterare)

850 kr

Rådgivande/stödjande samtal

Detta innefattar enskilda samtal med den utsatta för att ge hen
stöd i situationen.

1 samtal
(kurator/ behandlingssekreterare, 2
timmar)

1 700 kr

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal syftar till att få två föräldrar att samarbeta
bättre. Har koppling till vårdnadstvist i någon form, men inte nödvändigtvis i domstol. Är ofta olämpligt att föräldrarna träffas för
dessa samtal om det finns en våldsproblematik. Då kan samtal
med föräldrarna ske var för sig.

1 samtal
(socialsekreterare, 2,5 timmar)

2 100 kr

Skyddat boende

Boende där den utsatta kan vara under trygga och skyddade
omständigheter. Dessa har olika innehåll och säkerhetsgrad, allt
från grundläggande boende, till väldigt hög säkerhet. insatsen/aktiviteten kan innebära en utbetalning.

1 dygn
(medelhög säkerhetsgrad)

3 000 kr

Stödjande samtal (för förövaren)

Enskilda stödjande samtal med förövaren i syfte att hjälpa och ge
underlag för utveckling. Sker av socialsekreterare.

1 samtal (socialsekreterare, 2 timmar)

1 700 kr

Tolk

I de fall den utsatta eller förövaren inte har tillräckligt god språkkunskaper i de språk som kommunarbetare talar används tolk. insatsen/aktiviteten innebär vanligen en utbetalning.

1 timme (tolk)

550 kr

Umgängesstöd

Umgängesstöd kan vara aktuellt när det finns våldsutsatta barn
med i bilden. Våldsutövaren får inte träffa barnet själv, utan måste
göra det tillsammans med en socialsekreterare.

1 timme
(socialsekreterare)

850 kr

Socialtjänst
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Utredning barn som bevittnat/upplevt våld

Utredning ska inledas när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld
eller bevittnat våld av en närstående. Ska ge beslutsunderlag för
lämplig väg framåt, vilket kan innebära ett tvångsomhändertagande av barnet/ungdomen. Genomförs av socialsekreterare.

1 timme
(socialsekreterare)

850 kr

Utredning våldsutsatt vuxen

Utredning som utgår från ett antal konkreta frågor gällande bland
annat individens sociala liv, hälsa och vad individen blivit utsatt
för. Genomförs av socialsekreterare.

1 samtal (socialsekreterare, 2,5 timmar)

2 100 kr

Utredning vårdnad av barn

Vid en separation kan en utredning om vårdnad bli aktuell. En sådan innefattar bland annat samtal med respektive förälder, barnet/barnen, yrkespersoner i barnets närhet samt hembesök. Genomförs av familjerättssekreterare/socialsekreterare i syfte att
skapa beslutsunderlag i vårdnadsfråga.

1 timme
(socialsekreterare)

850 kr

Utredningshem

En eller båda föräldrar är placerade med barnet för att utreda föräldrarnas omsorgsförmåga och barnets behov. Kan handla om
att föräldrarna är där halva tiden var. Här inkluderas enbart själva
utredningstiden. Utredningshem används ibland också som skydddat boende. insatsen/aktiviteten innebär en utbetalning.

2 månader

284 000 kr

Socialtjänst
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Kartläggande samtal

När individen (ca 13-23 år) kommer till ungdomsmottagningen
görs en kartläggning av vad anledningen till uppsökandet är. Utifrån det beslutas om det sker en remittering eller stödsamtal inom
ungdomsmottagningen.

1 samtal (kurator, 1 timme)

850 kr

Stödsamtal enskilt

Innefattar enskilda stödsamtal mellan individen (våldsutsatt eller
våldsutförare) och kurator eller barnmorska. Kan exempelvis beröra hedersrelaterat våld, partnervåld i unga år eller hot om internet-spridning av bilder.

1 samtal (kurator/ barnmorska, 1
timme)

850 kr

Stödsamtal grupp

Om det finns ett flertal individer inom den enskilda ungdomsmottagningen kan en samtalsgrupp skapas där stödsamtal sker i
grupp snarare än enskilt. Ofta sex till åtta deltagare.

1 samtal (2 kuratorer, 2 timmar var)

3 400 kr

Gynekologisk undersökning

Efter samtal med kurator kan individen genomgå en gynekologisk
undersökning vid ungdomsmottagningen, exempelvis vid sexuellt
våld eller könsstympning.

1 undersökning (gyn-läkare)

2 000 kr

KOMMUN OCH LANDSTING/REGION
Ungdomsmottagning
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

LANDSTING/REGION
Specialiserad vård
Akutmottagning psyk

Akutmottagningen genomför bedömningar av
det psykiatriska akuttillstånd, vårdbehov samt eventuella behov
av inläggningar på vårdavdelning. Utifrån våld i nära relationer är
akutmottagningen aktuell för både den utsatta och förövaren.

1 vårdkontakt

3 800 kr

Akutmottagning somatisk

Akutmottagningen gör bedömningar av de sökande utifrån ett somatiskt (fysiskt) perspektiv. För våld i nära relationer handlar det
huvudsakligen om att den utsatta behöver söka akut vård på
grund av fysisk skada.

1 vårdkontakt

2 600 kr

Ambulans

Ambulansen utgörs av ett sjuktransportmedel (som bil, båt eller helikopter) försedd med medicinsk utrustning och bemannade med
ambulanssjukvårdare och/eller sjuksköterska med vidareutbildning.

1 resa
(tur och retur)

3 300 kr

Specialiserad psykiatrisk dagsjukvård

Dagsjukvården vänder sig till personer med psykiska problem som
är för svåra för primärvården att hantera, men inte så omfattande
att det krävs slutenvård. Avseende våld i nära relationer kan detta
vara aktuellt både för den utsatta och förövaren.

1 vårdkontakt

4 300 kr

Specialiserad psykiatrisk mottagningsverksamhet

Specialiserad psykiatrisk vård omfattar områden som allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och beroendevård. Mottagningsverksamheten innefattar möten med specialister för konsultation.

1 vårdkontakt

4 800 kr

Specialiserad psykiatrisk slutenvård

Slutenvården innefattar ett arbete under längre tid med personer
med psykiska problem av olika slag. Patienterna är inlagda på en
avdelning för behandling. För våld i nära relationer kan detta
gälla både den utsatta och förövaren. Rättspsykiatrisk vård hanteras som en egen post längre ner i listan.

1 vårddygn
(genomsnitt för psykiatrisk slutenvård)

8 000 kr
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

LANDSTING/REGION
Specialiserad vård
Specialiserad psykiatrisk slutenvård
för barn och ungdomar (BUP)

Slutenvården innefattar ett arbete under längre tid med personer
med psykiska problem av olika slag. Patienterna är inlagda på en
avdelning för behandling. För våld i nära relationer kan detta
gälla både den utsatta och förövaren.

1 vårddygn
(genomsnitt för psykiatrisk slutenvård inom BUP)

20 500 kr

Specialiserad somatisk
slutenvård

Slutenvården innefattar mer omfattande medicinsk, kirurgisk och
geriatrisk vård där patienten spenderar nätter inom vården. För
våld i nära relationer är det kirurgisk vård som huvudsakligen är aktuellt.

1 vårddygn
(genomsnitt för somatisk slutenvård)

10 200 kr

Specialiserad somatisk dagsjukvård

Denna dagsjukvård innefattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig
dagsjukvård (som exempelvis medicinsk dagrehabilitering). För
våld i nära relationer är det dagkirurgi som huvudsakligen är aktuellt.

1 vårdkontakt

5 900 kr

Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet

Specialiserad somatisk vård innefattar hälso- och sjukvård av fysiskt relaterade åkommor av mer specialiserat slag än inom primärvård. Är uppdelad i bland annat medicinsk och kirurgisk vård.
Besök hos mottagningsverksamheten kopplat till våld i nära relationer handlar om att exempelvis träffa kirurg för konsultation.

1 vårdkontakt

3 400 kr
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Allmänläkarvård

Allmänläkarvård (inklusive jour) innefattar här mottagningsverksamhet på vårdcentral (eller hembesök) av läkare som är specialist i allmänmedicin.

1 vårdkontakt

1 500 kr

Mödrahälsovård (inklusive gynekologisk undersökning)

I mödrahälsovård ingår gynekologiska undersökningar, mammografier, för- och eftervård av gravida kvinnor, samt preventivmedelsrådgivning i anslutning till graviditet. Basal mödrahälsovård
som bedrivs på sjukhus redovisas också här.

1 vårdkontakt

2 000 kr

Sjuksköterskevård

Sjuksköterskevård (inklusive jour) handlar här om mottagnings- och
hembesök av sjuksköterska.

1 vårdkontakt

500 kr

Primärvård
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Allmäntandvård

Allmäntandvården innefattar all tandvård som bedrivs på allmänna tandvårdskliniker (folktandvården och motsvarande).

1 vårdkontakt

2 400 kr

Specialisttandvård

Specialisttandvård får den som har särskilda behov. Sker på remiss
från någon form av vårdgivare. Innefattar exempelvis käkkirurgi,
avancerad röntgen, tandersättning och tandreglering.

1 vårdkontakt

6 500 kr

I de fall en förövare har begått ett våldsbrott under påverkan av
allvarlig psykisk störning kan denna inte dömas till fängelse, utan
istället till rättspsykiatrisk vård.

1 dygn

7 000 kr

Tandvård

Rättspsykiatrisk
avdelning/klinik
Rättspsykiatrisk vård
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Läkemedel

Läkemedel handlar här om alla former av medicin.

1 recept

200 kr

Tolk

En tolk används när personen i fråga inte har tillräckliga språkkunskaper och det därför behövs översättning. Insatsen/aktiviteten innebär vanligen en utbetalning.

1 timme

550 kr

Oberoende av verksamhet
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Skyddat boende

Skyddat boende som Kvinnojouren själv erbjuder. Den utsatta får
tillgång till boendet via socialtjänsten. I de flesta fall ingår skydd,
stöd (samtalsstöd) och praktisk hjälp. De flesta jourer erbjuder
också särskild barnverksamhet till barn som bor hos dem.

1 dygn, 1 person

1 600 kr

Stödjande aktivitet

Med stödjande aktiviteter avses här aktiviteter riktade till individer
som inte finns i kvinnojourens skyddade boende. Exempelvis agera
medföljare till myndighet, hjälp till med nytt boende, enskilda/gruppsamtal, umgängesstöd och barnaktiviteter. Dessa aktiviteter är även tillgängliga för de som finns i skyddat boende, men
kostnaden för dessa ingår i föregående post.

1 timme
(olika professioner, t.ex. socionom,
beteendevetare, kurator)

800 kr

IDEELLA ORGANISATIONER
Kvinnojour
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Brottsofferjouren arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det
stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Det kan handla om
stöd vid kontakter med hjälpinstanser som kan ge till exempel psykologisk hjälp, skyddat boende eller ekonomiskt understöd.

9 timmar
(genomsnittlig tidsåtgång för alla
typer av brottsoffer)

4 300 kr

Brottofferjour

Stöd från brottsofferjour
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Samråd kan ske mellan olika verksamheter kring en enskild individ.
T.ex. mellan socialtjänst, polis och sjukvård. Även barnhus, barnläkare, kurator, behandlingshem, åklagare och andra aktörer kan
vara involverade.

1 samråd (30min, räknat med 3 aktörer)

1 200 kr

Finns misstanke om brott startas en polisutredning för att samla information om skeendet.

1 utredning och lagföring
(genomsnitt alla typer av brott)

19 300 kr

SAMVERKAN MELLAN OLIKA VERKSAMHETER

Samråd

STAT/RÄTTSVÄSENDE
Polisen
Utredningsverksamhet (inklusive lagföring)
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Sexualbrott

Vid misstanke om sexualbrott engageras åklagarmyndigheten
och en åklagare tillsätts för målet. Åklagaren är den som väcker
åtal.

1 åklagarärende vid brottsmisstanke
(genomsnitt för alla typer av brott)

9 200 kr

Våldsbrott

Vid misstanke om våldsbrott engageras åklagarmyndigheten och
en åklagare tillsätts för målet. Åklagaren är den som väcker åtal.

1 åklagarärende vid brottsmisstanke
(genomsnitt för alla typer av brott)

5 000 kr

Brottsmål - hovrätt

Hovrätten tar upp ärenden i fall då tingsrättens dom har överklagats. Domstolen leder processen framåt, från start till slutligt beslut i
målet.

1 genomförande av brottsmål
(genomsnitt för alla typer av brottsmål)

51 800 kr

Brottsmål - tingsrätt

När ett brottsmål kommer upp i tingsrätten är det domstolen som
leder processen framåt, från start till slutligt beslut i målet. Tingsrätten är första rättsliga insats i brottsmål inom domstolsväsendet.

1 genomförande av brottsmål
(genomsnitt för alla typer av brottsmål)

16 300 kr

Tvistemål - hovrätt

Hovrätten tar upp ärenden i fall då tingsrättens dom har överklagats. Domstolen leder processen framåt, från start till slutligt beslut i
målet.

1 genomförande av tvistemål
(genomsnitt för alla typer av tvistemål)

43 400 kr

Tvistemål - tingsrätt

När ett tvistemål kommer upp i tingsrätten är det domstolen som
leder processen framåt, från start till slutligt beslut i målet. Tingsrätten är första rättsliga insats i tvistemål inom domstolsväsendet.

1 genomförande av tvistemål
(genomsnitt för alla typer av tvistemål)

Åklagarmyndigheten

Domstol
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18 400 kr

Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Anstalt

När en förövare dömts till fängelse placeras denna på angiven
anstalt för att avtjäna sitt straff.

1 dygn

3 400 kr

Frivård

Frivården övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja.

1 dygn

300 kr

Häkte

När en förövare anhållits och begärts häktad av åklagaren placeras förövaren i häktet.

1 dygn

3 600 kr

Domstolsprocess målsägarbiträde
(inklusive stöd under förundersökning)

En brottsmisstänkt person har rätt till en försvarsadvokat, vilket vanligen är en advokat eller jurist anställd vid advokatbyrå. Det handlar om att stödja sin klient under förundersökningen och den eventuella domstolsprocessen.

1 genomförande av domstolsmål
(genomsnitt alla typer av mål)

13 200 kr

Domstolsprocess försvarsadvokat
(inklusive stöd under förundersökning)

En våldsutsatt har rätt till ett målsägarbiträde vilket vanligen är en
advokat eller jurist anställd vid advokatbyrå. Det handlar om att
stödja sin klient under förundersökningen och den eventuella
domstolsprocessen.

1 genomförande av domstolsmål
(genomsnitt alla typer av mål)

18 900 kr

Oftast föregås en rättspsykiatrisk undersökning av en mindre så kallad § 7- undersökning. Det är en timslång utvärdering som kan resultera i att utföraren (Rättsmedicinalverket) rekommenderar domstolen att gå vidare och begära en rättspsykiatrisk undersökning.

1 undersökning
(genomsnitt för alla undersökningar)

7 100 kr

Kriminalvård

Advokatbyrå

Rättsmedicinalverket

§ 7-undersökning
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Kroppsundersökning

Vid brottsmisstanke kan en kroppsundersökning ske av brottsoffer
och gärningsman. I detta ingår även att göra ett sammantaget
utlåtande utifrån undersökningen.

1 kroppsundersökning
(genomsnitt för alla undersökningar)

4 800 kr

Rättspsykiatrisk undersökning av
häktad

En rättspsykiatrisk undersökning av en häktad person tar vanligen
fyra veckor. Under perioden undersöks den misstänkte av ett team
bestående av rättspsykiater, psykolog, forensisk socialutredare och
omvårdnadspersonal för att tillsammans bilda sig en uppfattning
om personens psykiska status vid brottstillfället.

1 undersökning
(genomsnitt för alla undersökningar)

479 000 kr

Rättspsykiatrisk undersökning av
person på fri fot

En rättspsykiatrisk undersökning för person på fri fot får max ta 6
veckor. Den genomförs ungefär på samma sätt som den rättspsykiatriska undersökningen av en häktad person.

1 undersökning
(genomsnitt för alla undersökningar)

71 900 kr

Yttrande

Rättsmedicin lämnar ett yttrande i ett fall där de inte gjort några
egna kroppsundersökningar, utan enbart utgått ifrån journal- och
polisuppgifter.

1 yttrande
(genomsnitt för alla typer av yttranden)

3 000 kr
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning beviljas de som är i åldrarna 19–29 år och som
av medicinska skäl har fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst
en fjärdedel under minst ett år. Ersättningen är alltid tidsbegränsad. Insatsen/aktiviteten innebär en utbetalning.

1 månad sjukersättning
(medelbelopp för all sjukersättning)

7 900 kr

Aktivitetsersättning handläggning

Vid ansökan om aktivitetsersättning behöver ärendet handläggas
av Försäkringskassan.

1 beslut om ersättning

11 600 kr

Rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenning kan betalas ut till den som har tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada och deltar i
arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen/aktiviteten innebär en utbetalning.

1 dag rehabiliteringspenning (medelbelopp för all rehabiliteringspenning)

500 kr

Rehabiliteringspenning handläggning

Vid ansökan om rehabiliteringspenning behöver ärendet handläggas av Försäkringskassan.

1 genomförd utbetalning

500 kr

Sjukersättning

Sjukersättning beviljas de som är i åldrarna 30–64 år och som har
en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga, det vill säga för all överskådlig framtid. Insatsen/aktiviteten innebär en utbetalning.

1 månad sjukersättning
(medelbelopp för all sjukpenning)

9 300 kr

Sjukersättning handläggning

Vid ansökan om sjukersättning behöver ärendet handläggas av
Försäkringskassan.

1 beslut om ersättning

9 400 kr

Sjukpenning

Försäkringskassan kan betala ut sjukpenning till den som har tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada.
Detta sker då från dag 15 och framåt. Insatsen/aktiviteten innebär
en utbetalning.

1 dag sjukpenning
(medelbelopp för all sjukpenning)

600 kr

STAT
Försäkringskassan
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Enhetskostnad

Sjukpenning handläggning

Vid ansökan om sjukpenning behöver ärendet som helhet handläggas av Försäkringskassan.

1 avslutat sjukfall

6 800 kr

En sekretessmarkering gör det svårare för andra att ta del av personens personuppgifter i folkbokföringsregistret. Kallas i dagligt tal
för skyddad identitet. Kvarskrivning fungerar som ett adresskydd
när en person har flyttat till annan, hemlig adress. Den nya adressen framgår då inte.

1 ärende
(medelhög resursåtgång)

3 800 kr

Avskrivna skulder vid skuldsanering

När skuldsanering genomförs skrivs en stor del av de befintliga skulderna av, vilket gör att ekonomiska fodringar aldrig betalas tillbaka.

1 skuldsanering
(genomsnittligt avskrivet skuldbelopp för all skuldsanering)

570 000 kr

Handläggning skuldsanering

I fall där skuldsanering begärs sker en handläggning av ärendet
för att fatta beslut om saneringen ska godkännas eller ej.

1 avslutat ärende

14 200 kr

Brottsskadeersättning för våldtäkt

Om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och
den utsatta inte har någon försäkring som täcker skadan, kan den
utsatta i vissa fall få ersättning från staten. Sådan ersättning kallas
brottsskadeersättning. Insatsen/aktiviteten innebär en utbetalning.

1 utbetalning av ersättning

[skriv själv in summan
här]

Brottsskadeersättning våld i nära relation

Om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och
den utsatta inte har någon försäkring som täcker skadan, kan den
utsatta i vissa fall få ersättning från staten. Sådan ersättning kallas
brottsskadeersättning. Insatsen/aktiviteten innebär en utbetalning.

Skatteverket
Sekretessmarkering och kvarskrivning

Kronofogdemyndigheten

Brottsoffermyndigheten
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Aktivitet/insats

Beskrivning

Enhet

Sjukskrivning (dag 1-14)

När en arbetstagare sjukanmäler sig betalar arbetsgivaren lön
(sjuklön) till arbetstagaren från dag 2 till och med dag 14. Ofta
krävs ett läkarintyg efter ungefär halva denna period för fortsatt
utbetalning av sjuklön. Från dag 15 är det Försäkringskassan som
betalar ut eventuell ersättning vid sjukdom.

1 sjuklönedag
(inkl. sociala avgifter, utifrån medianlön)

1 800 kr

Företagshälsovård

Tillhandahåller arbetsgivaren företagshälsovård till sina anställda
kan sådan komma att användas för att stödja utifrån våld i nära
relation. I det flesta fall sker dock sådant stöd via det offentliga systemet. Insatsen/aktiviteten innebär en utbetalning.

1 avslutat ärende
(utifrån icke fysiskt belastande yrken)

10 000 kr

Vikarie

När en arbetstagare sjukanmäler sig behöver den ofta ersättas av
en vikarie, vilket innebär extra kostnader för arbetsgivaren.

1 arbetsdag vikarie (inkl. sociala
avgifter, utifrån medianlön)

1 800 kr

PRIVAT, OFFENTLIG OCH IDEELL SEKTOR
Arbetsgivare

TOTALSUMMA
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