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Projekt – Våld i nära relationer i Fyrbodal 

Bakgrund och arbetsuppgifter 

Ett projekt under tiden 2017-09-01 – 2018-08-31  

Utgångspunkter 

Projektet tar sin utgångspunkt i den kartläggning som gjordes av arbetet mot våld i nära 

relationer i Fyrbodal 2015–2016. Kartläggningen påvisade stora skillnader mellan 

kommunerna i Fyrbodal. Projektet ska vara ett stöd för att utjämna dessa skillnader. I 

slutrapporten presenterades förslag till fortsatt arbete i två steg. Steg ett innebär att fördjupa 

och utveckla arbetet i kommunerna genom samfinansiering av en samordnare om 30% tjänst i 

Fyrbodal med placering i Enheten mot våld i Trollhättan. Samordnaren driver ett nätverk, 

genomför kompetenshöjande insatser samt ger regelbundet ut nyhetsbrev. Det nya 

uppdragaget med en 60% projektledare motsvarar steg två i slutrapportens förslag, som rör de 

praktiska insatserna i kommunerna vid våld i nära relationer. 

I avtalet med Länsstyrelsen Västra Götaland framgår att projektet skall stödja kommunerna att 

utveckla sina grundläggande strukturer för arbetet mot våld i nära relationer. I dessa ingår, 

-ta fram ledningssystem som inkluderar arbete med våld i nära relationer 

-utveckla rutiner för att upptäcka våld i nära relationer 

-göra regelmässiga riskbedömningar för att bedöma risk för upprepat våld  

-erbjuda rättssäkra insatser med stöd, skydd och behandling för alla som lever med våld 

Avtalet mellan Länsstyrelsen Västra Götaland och Kommunalförbundet innebär medel till en 

projektledare om 60% med placering på Fyrbodals Kommunalförbund under beredning 

Välfärd/FoU-Socialtjänst under 1 år. 

 

Projektledarens arbetsuppgifter i frågor om våld i nära relationer är att, 

-Erbjuda stöd direkt till alla kommuner avseende utveckling av grundläggande strukturer 

-Vara konsult till kommunerna tillsammans med samordnaren i Fyrbodal (Ulrika Billme)  

-Delta i nätverket Våld i nära relationer och andra relevanta nätverk i Fyrbodal 

-Samordna kommuners behov av stöd till utveckling i Fyrbodal 

-Erbjuda stöd avseende arbete med den som utövar våld  

-Vara en resurs i arbetet med att utveckla skyddat boende i Fyrbodal 

-Delta i möten med de tre FouRummen; IFO, Vård och omsorg samt 

Funktionshinder/Socialpsykiatri 

-Vara en resurs för hela Kommunalförbundet Fyrbodal 
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