
                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Våld i nära relationer 
i Fyrbodal 

                                            

Nytt år och arbetet fortsätter… 

…efter att kommunerna i Fyrbodal ställt sig positiva till att satsa ett år till. Vi är glada för 

detta, och ser fram emot ett spännande 2018 tillsammans med er! 

 

Vi har tagit till oss de önskemål som kommit fram i utvärderingen av arbetet 2017 (läs mer  i 

texten nedan om slutrapporten) gällande teman för utbildningsdagar och nätverksträffar, och 

hoppas kunna tillgodose så mycket som möjligt av dem under 2018. Vi vill gärna ha fortsatt 

dialog med er om behoven i era kommuner, så att vi på bästa möjliga sätt kan skräddarsy 

arbetet efter det. Nytt för i år är att vi utökar till två fördjupningsdagar istället för en. Förutom 

det är innehållet detsamma som tidigare, det vill säga två utbildningsdagar, fyra 

nätverksträffar, fyra informationsblad, och den digitala plattformen.  

Vårens nätverksträffar är 9 februari och 12 april! 

 

Foto: 

Natur & Retur 

Tips! 

Bok: Våld i 

barnavårdsutredningar:  

Om socialtjänstens ansvar 

och viljan att veta 

Av Tina Mattsson. 

Författaren visar bl.a. att 

socialtjänstens utredare kan 

uppfatta och hantera frågan om 

våld i nära relationer på mycket 

olika sätt. 

 
 

Podcastserie i tre delar: 

Tendens - kortdokumentärer 

En av alla: från Sveriges radio 

1. Skammen över slagen   
Lise-Lott Otterdahl är 

verksamhetschef på Kvinnohuset 

men stod för några år sen själv 

utanför dörren och knackade på. 

Lyssna HÄR 

2. Våld i samkönade 

relationer   
Sofia misshandlades av sin första 

flickvän. Lyssna HÄR 

3. Den som slår  
Vi hör bl.a. Klas Hyllander från 

Män för jämställdhet. Lyssna HÄR 

 

#Nätsmart 
Skydda barn från sexuella 

övergrepp på nätet med hjälp av 

Rädda Barnens nätsmarta 

handbok Läs mer och ladda ner 

handboken HÄR 

 

 
Kampanjen Du avgör! syftar till att 

förhindra köp av sexuella tjänster. 

Kampanjen fokuserar specifikt på 

efterfrågan och ska ge både 

potentiella och aktiva sexköpare 

stöd till att förändra sitt beteende.  

Se kortfilm om kampanjen HÄR   
Läs mer på www.duavgör.se 

 

 

Infoblad 1 
Februari 2018 

Anders Sandberg erbjuder Fyrbodalskommunerna stöd… 

…i utvecklingsarbetet mot våld i nära relationer genom ett särskilt projekt finansierat av 

Länsstyrelsen Västra Götaland. Anders stödjer arbetet med att ta fram 

kommunövergripande planer för arbetet mot våld i ett par kommuner och finns med i 

utvecklingen av arbete med den som utövar våld i nära relationer i några kommuner. 

Önskar ni stöd i ert utvecklingsarbete i stort och smått - välkommen att ta 

kontakt! Mail: anders.sandberg@fyrbodal.se Tfn: 0522-44 08 22 Mobil: 0733-35 85 37 
 

Slutrapport om 2017 års arbete  

I december skickades en slutrapport om arbetet 2017 ut, i den redovisas vad som 

gjordes, samt resultatet av den utvärdering som genomfördes under hösten. 

Sammanfattningsvis var kommunerna nöjda med arbetet. Av 12 IFO-chefer var 10 

mycket nöjda och två ganska nöjda med arbetet ur ett övergripande perspektiv. På 

frågan om vilken nytta arbetet har gett i kommunerna lyfte IFO-cheferna att forumet är 

värdefullt, nyttigt och ger påfyllnad. För någon kommun har det gett bra stöttning för att 

starta upp arbete med VINR, i en annan har det blivit mycket större delaktighet i frågan 

på hela IFO. 

10 av 14 nätverksdeltagare tyckte att nätverksträffarna varit mycket bra. De lyfte det 

positiva i att slippa ”uppfinna hjulet” själv i respektive kommun. Genom nätverket får 

man kännedom om hur andra kommuner arbetar, samt tips och erfarenheter. En 

konkret, enkel positiv effekt är också snabbare kontaktvägar mellan kommuner. Några 

exempel på kunskap man efterfrågar (IFO-chefer och nätverksdeltagare); Hur man kan 

arbeta med våldsutövare (6), Fråga om våld (3), Hedersrelaterat våld (3) Möta barn som 

utsätts för våld och övergrepp (2) Hur man bedriver ett framgångsrikt förebyggande 

arbete (2) Äldreomsorg samt personer med funktionsnedsättning, FREDA m.m. 

Om man vill läsa slutrapporten i sin helhet går det bra att maila 

ulrika.billme@trollhattan.se. Rapporten finns också tillgänglig för nedladdning via 

den digitala plattformen.   

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjntPq2uYPSAhUGOJoKHa89CXIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMoolaad%25C3%25A9&psig=AFQjCNH3EESWZ5nqIKfjXW215UnNg6vw8g&ust=1486744613377625
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/378819?programid=3381
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/379031?programid=3940
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/378922?programid=3381
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-utsatta-for-sexuella-overgrepp/natsmart-handbok/?gclid=EAIaIQobChMIw7iNy9zw2AIVlVQYCh0rVwybEAAYASAAEgL2ovD_BwE
https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-utsatta-for-sexuella-overgrepp/natsmart-handbok/?gclid=EAIaIQobChMIw7iNy9zw2AIVlVQYCh0rVwybEAAYASAAEgL2ovD_BwE
https://youtu.be/i5blZFiBgGk
http://www.duavgör.se/
https://m01-webmail.login.trollhattan.se/owa/redir.aspx?C=Abpc4FV29BHoJi0vqbgf03BeUC1IQeeUuOFmj1QppRHp4a-WMzDVCA..&URL=mailto%3aanders.sandberg%40fyrbodal.se


  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto: Natur & Retur 

Kontaktuppgifter:  

Ulrika Billme, Samordnare, 070-560 83 66, 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 

 

 

Utbildningar, konferenser och 

aktiviteter på gång: 

 
FoU-dag forskning och behandling om 
barnmisshandel och sexuella övergrepp   
15 februari, Uddevalla  

Barnahus Fyrbodal och FoU-socialtjänst i Fyrbodals 
kommunalförbund bjuder in till en dag där du får 
kunskap om forskning och praktik kring KIBB (Kognitiv 
integrerad behandling vid barnmisshandel). Under 
dagen får du även ta del av Cecilia Kjellgrens forskning 
kring sexuella övergrepp. Klicka HÄR för inbjudan 

 

Seminarium med tema våld mot barn 
15 februari, webbsändning 

Den 15 februari livesänder Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset ett seminarium på tema våld mot barn. Ta 
del av programmet och länk till sändningen HÄR 

 

Utställningen Cause of Death: Woman 
visas på Stadsbiblioteket  
2-15 mars, Göteborg   

Håll utkik för mer information i Länsstyrelsens 
kalendarium 

 

Open Hearing på Trappscenen, Göteborgs 
stadsbibliotek med verksamheter som 
förebygger och bekämpar mäns våld  
8 mars, Göteborg    
Håll utkik för mer information i Länsstyrelsens 
kalendarium 

 

Halvdag om sekundärtraumatisering 
22 mars, Uddevalla  

Våld i nära relationer i Fyrbodal i samarbete med 
Länsstyrelsen Västra Götaland och Fyrbodals 
kommunalförbund. Inbjudan kommer inom kort!  

 

Utbildning om att möta våldsutövare i 
myndighetsutövande socialtjänst 
7-8 maj, Göteborg 

Håll utkik för mer information i Länsstyrelsens 
kalendarium  

 
FREDA Beskrivning och Farlighet 
4-5 juni, Uddevalla 
Håll utkik för mer information i Länsstyrelsens 
kalendarium 

 

 

 

 

 

Regeringen tillsatte 2016 en utredning om ett stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Utredningens uppdrag 

har varit att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för 

barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en 

vårdnadshavare. I uppdraget ingick även att förtydliga samhällets och 

enskilda aktörers respektive ansvar för barnen under tiden i boendet.  

Utgångspunkten skulle vara barnets grundläggande mänskliga fri- 

och rättigheter och barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets 

rättigheter 
 

Några av utredningens förslag i korthet: 

 

 Skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen som en 

boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av 

hot, våld eller andra övergrepp. 

 Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som 

vistas där och säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- 

och sjukvård. 

-Barn och unga ska, som vid andra placeringar utanför hemmet, 

erbjudas en hälsoundersökning. 

 Det ska finnas kvalitetskrav för skyddade boenden med krav på 

verksamheten om kompetens och bemanning.  
-Ett skyddat boende ska ha tillräcklig bemanning och tillräckliga 

skyddsanordningar för att kunna erbjuda skydd mot hot, våld eller 

andra övergrepp. Skyddade boenden som ska ta emot barn ska 

begära registerkontroll inför anställning. 

 Skyddade boende ska vara tillståndspliktiga  

-En enskild verksamhet som driver skyddat boende ska ansöka om 

tillstånd hos IVO för att få bedriva verksamheten. 

 Skyddat boende blir en ny placeringsform 

-Utredningen föreslår att socialnämnden ska fatta beslut enligt 

socialtjänstlagen även för barn som följer med en vårdnadshavare till 

skyddat boende. 

 Barnet ska få en trygg utflyttning 

-Tillgång till permanent bostad samt fortsatt vård och stöd är viktiga 

förutsättningar för att tiden efter vistelsen i skyddat boende ska bli 

trygg för barnet. 

 

Se pressträff och seminarium om utredningens förslag där bland 

andra barnminister Åsa Regnér, utredaren, SKL och 

Barnombudsmannen deltog. Länk till webbsändningarna Hittar du 

HÄR 

 

 

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

Hjärtligt välkomna att höra av er! 

Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 

boende 

 

 

 

 

Glöm inte att rekvirera medel! 
Nu är det möjligt för kommunerna att rekvirera medel från 

Socialstyrelsen för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära 

relationer. Senast 1 juni skall medel rekvireras. Läs mer HÄR 

https://m01-webmail.login.trollhattan.se/owa/redir.aspx?C=cURjz_gUKI-5ElXYUmfjFe_4PvnfQHiyn8Ke3w8d7_UF8-Cbt0rUCA..&URL=mailto%3aulrika.billme%40trollhattan.se
https://m01-webmail.login.trollhattan.se/owa/redir.aspx?C=ves5wWYHUyJSO4aMNyKl6MgH2F9JUGEci3OguhM8bIsF8-Cbt0rUCA..&URL=mailto%3agerd.holmgren%40trollhattan.se
http://www.fyrbodal.se/download/18.5aef692c16007b26ba47836/1512034859834/Inbjudan%20FoU-dag%2015%20feb.pdf
http://www.allmannabarnhuset.se/2018/01/stiftelsen-allmanna-barnhuset-bjuder-in-till-livesant-seminarium-pa-tema-vald-mot-barn-152/
http://www.allmannabarnhuset.se/2018/01/stiftelsen-allmanna-barnhuset-bjuder-in-till-livesant-seminarium-pa-tema-vald-mot-barn-152/
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/Pages/default.aspx
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/01/utredning-foreslar-starkt-barnperspektiv-i-skyddat-boende/
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/01/utredning-foreslar-starkt-barnperspektiv-i-skyddat-boende/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/utvecklingsmedel-arbete-mot-vald-i-nara-relationer

