
                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Våld i nära relationer 
i Fyrbodal 

                                            

Arbetet fortsätter!  
Projektet Våld i nära relationer i Fyrbodal har avslutats, men arbetet fortsätter under 2017 i 

den gemensamma satsningen av och för Fyrbodals kommuner. Jag, Ulrika Billme, fortsätter 

som samordnare för arbetet och organisatoriskt ligger tjänsten på enheten mot våld i nära 

relationer i Trollhättan, med Gerd Eriksson Holmgren som chef. Det finns en härlig energi i 

Fyrbodal och ett stort engagemang för frågorna, så vi ser fram emot ett fortsatt spännande 

utvecklingsarbete tillsammans med er!  

 

I enlighet med de önskemål kommunerna lämnat i samband med projektets 

kartläggning samt min arbetsbeskrivning kommer följande att erbjudas:  

Kompetensutveckling i form av två utbildningsdagar, nätverksträffar - två ggr per termin, 

Konsultationsmöjligheter och stöd, nyhetsbrev, samt en gemensam plattform för kommuners 

rutiner, metoder, utredningsmallar m.m. 

 

 

Foto: 
Natur & Retur 

 

Tips: 

Moolaadé 

En gripande  film 

om kampen mot 

könsstympning 

 

Konferens om 
könsstympning 

På den internationella dagen för 

nolltolerans mot kvinnlig 

könsstympning anordnades en 

konferens av länsstyrelsen, VKV 

och Dialoga. Föreläsningarna 

går att se i efterhand här  

 

Gratis telefonkort på 
många olika språk 

NCK:s kort med telefonnummer 

till Kvinnofridslinjen finns på mer 

än 25 olika språk och med 

punktskrift. De som ringer har 

möjlighet att få tolkservice till de 

flesta språk som talas i Sverige. 

Materialet kan beställas här 

 

Studie: socialtjänstens 
stöd varierar 

Kvinnor som utsatts för våld ska 

få stöd oavsett var de bor. Men 

stödet varierar stort och ibland 

saknar socialtjänsten 

verktyg för att hjälpa. Det säger 

forskaren Veronica Ekström,  

som står bakom studien ”Det 

besvärliga våldet. 

Socialtjänstens stöd till kvinnor 

som utsatts för våld i nära 

relationer” Läs mer här 

 

Infoblad 1 
Februari 2017 

Rekvirera medel 

Nu kan ni rekvirera utvecklingsmedel för 2017 för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära 

relationer Dnr: 9.1-32375/2016 

 

Socialstyrelsen har utlyst statsbidraget ”Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer”. Syftet med utvecklingsmedlen 

är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld 

samt arbetet med våldsutövare. Av det belopp som respektive kommun och landsting rekvirerar får högst 25 procent användas 

för vikarier i samband med utbildning. 
 

Rapport från nätverksträffen i december  

Den 5 december 2016 hölls den andra nätverksträffen på Bohusläns museum med 

engagerade representanter från 11 kommuner. Webbutbildningen om hedersrelaterat våld och 

förtryck som ligger på www.hedersfortryck.se presenterades och gruppen konstaterade att det 

finns ett stort behov och intresse att lära sig mer om dessa frågor. Detta gör att vi kommer att 

anordna en utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck längre fram i vår, mer 

information om det finns på nästa sida. På träffen deltog också Katarina Björkgren från 

länsstyrelsen som presenterade regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld 

mot kvinnor. Strategin är en del i skrivelsen makt, mål och myndighet – feministisk politik för en 

jämställd framtid. Dessutom diskuterades olika frågor kommunerna emellan, och tips och 

erfarenheter utbyttes. 

Nästa nätverksträff sker torsdag 2/3 kl. 9.00-12.00 på Bohusläns museum. Vi 

kommer bland annat att få lyssna till Anders Sandberg som ska prata om våldsutövare. 
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anordna en utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck längre fram i vår, mer 

information om det finns på nästa sida. På träffen deltog också Katarina Björkgren från 

länsstyrelsen som presenterade regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld 

mot kvinnor. Strategin är en del i skrivelsen makt, mål och myndighet – feministisk politik för en 

jämställd framtid. Dessutom diskuterades olika frågor kommunerna emellan, och tips och 

erfarenheter utbyttes. 

Nästa nätverksträff sker torsdag 2/3 kl. 9.00-12.00 på Bohusläns museum. Vi 

kommer bland annat att få lyssna till Anders Sandberg som ska prata om våldsutövare. 
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Skyddet för utsatta barn behöver stärkas. Det gäller framför allt barn 

som har utsatts för eller bevittnat våld. Många barn vistas långa tider 

på skyddat boende, men deras rättsliga ställning är oklar 

Utredaren ska lägga fram förslag på åtgärder som ska stärka 

barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende samt 

förtydliga samhällets och enskilda aktörers ansvar för dessa barn 

under tiden de är på ett sådant boende. Utredaren ska också föreslå 

en juridisk definition för skyddade boenden som tar emot barn och 

hur en tillståndsplikt för dessa boenden kan utformas. I uppdraget 

ingår också att särskilt analysera konsekvenserna av en 

tillståndsplikt för verksamheterna vid skyddade boenden som drivs 

av kvinnojourer och andra aktörer från civilsamhället.   

Foto: Natur & Retur 
Kontaktuppgifter:  

Ulrika Billme, Samordnare, 0526-191 47, ulrika.billme@trollhattan.se 

Gerd Eriksson Holmgren, enhetschef på enheten mot våld i nära relationer, Trollhättans stad 0520-49 50 70, gerd.holmgren@trollhattan.se 

 

 

Jämställdhetsmyndigheten placeras i Göteborg 
 
Regeringen har beslutat att jämställdhetsmyndigheten ska 

inrättas i Göteborg. Beslut har också fattats om direktiv till den 

organisationskommitté som ska förbereda och genomföra 

bildandet av den nya myndigheten så att den kan inleda sin 

verksamhet den 1 januari 2018 

Utbildningar på gång: 

 

Utbildningsdag om hedersrelaterat våld 
och förtryck 9 maj – save the date  

Vi planerar just nu en utbildningsdag om 

hedersrelaterat våld och förtryck. Den kommer att 

arrangeras tisdagen den 9 maj på Bohusläns 

museum i samarbete med Länsstyrelsen västra 

Götaland. Mer info samt inbjudan kommer! 

 

Utbildning för kursledare 

Länsstyrelsen bjuder in till en utbildning för kursledare. 

Syftet med utbildningen är att skapa förutsättningar för 

kommuner och stadsdelar att kunna erbjuda 

grundläggande utbildning om mäns våld mot kvinnor och 

våld i nära relationer i egen regi med stöd av en 

kursledare. Deltagarna får stöd i att utbilda med hjälp av 

gruppspåret i webbkursen ”Mäns våld mot kvinnor och 

våld i nära relationer” som tagits fram av Nationellt 

centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och 

länsstyrelserna. Deltagarna får också pedagogiskt stöd 

att utbilda generellt Se inbjudan 

  

Datum: 28 och 29 mars 2017 

Tid: 08.30 – 16.00. Registrering och fika från 8.30.  

Plats: Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3, Göteborg.  

Anmälan senast den 17 mars till 

katarina.bjorkgren@lansstyrelsen.se 

 

 

Utbildning i FREDA  

6-7 april anordnar Länsstyrelsen utbildning i att med 

hjälp av FREDA beskrivning och FREDA farlighet göra 

utredning och riskbedömning vid våld i nära relationer. 

Utbildningen riktar sig till utredande socialsekreterare 

inom myndighetsutövande socialtjänst. Utbildningen 

hålls i Göteborg. Mer info och inbjudan kommer! 

Utredning – ett stärkt barnperspektiv för barn i 

skyddat boende 

Regeringen har utsett Fredrik Lundh Sammeli till särskild 

utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka 

barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31  december 2017. 

Vårens andra nätverksträff sker 5/5. Då kommer SKL och tjejjouren Väst på besök. 

Nästa nyhetsblad kommer i april! 

 

 

Har ni frågor, tankar, idéer eller förslag? Är ni i behov av konsultation? 

Hjärtligt välkomna att höra av er! 

Kerstin Alnebratt har utsetts till organisationskommitténs särskilda 

utredare. Hon är idag föreståndare för nationella sekretariatet för 

genusforskning. 

 

Myndighetens uppgifter är att:  

• Bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett 

effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.  

• Ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de 

jämställdhetspolitiska målen.  

• Fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.  

• Samordna, genomföra och följa upp den nationella strategin för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

• I övrigt bistå regeringen, till exempel i det internationella samarbetet 

på området. 

Läs mer på regeringen.se 
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