
                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Våld i nära relationer 
i Fyrbodal 

                                            

Digital plattform är igång! 

Ett av önskemålen som kommunerna i Fyrbodal lämnat för det gemensamma arbetet mot 

våld i nära relationer var en digital plattform för att dela kunskap, arbetssätt och metoder. 

Med hjälp av Fyrbodals kommunalförbund har detta nu möjliggjorts och en plattform har 

startats upp. Utskick av inloggningsuppgifter har påbörjats till nätverksdeltagare och till 

IFO-chefer  i varje kommun, vilka har möjlighet att logga in och mötas på plattformen.  

I dokumentbanken finns möjlighet att ta del av och lägga upp olika dokument, exempelvis 

metoder och rutiner, bedömningsinstrument, handlingsplaner m.m. Där ligger också 

material från våra nätverksträffar samt projektets kartläggningsrapport och infoblad. 

På plattformen finns också ett diskussionsforum där deltagare har möjlighet att diskutera 

olika frågeställningar och ta hjälp av varandras kompetens. Vi hoppas på stort 

engagemang och en hög aktivitet inne på plattformen! 

Vid frågor om plattformen; kontakta Ulrika Billme ulrika.billme@trollhattan.se  

 

 

Foto: 
Natur & Retur 

Tips! 

 
Kärlek-Rädsla 

1-0 

Av Johanna  

Hildebrand  
En berättelse om  

rädslans och våldets 

farliga krafter, om  

förväntningar, anpassning, 

lögner, ensamhet och 

medberoende. Men också en 

berättelse om växande 

självinsikt, ökad medvetenhet 

och om att återupptäcka sin inre 

kraft. 

 

Rapport: 

Framgångsfaktorer i 

kvinnofridsarbete, SKL 
Vad är framgångsfaktorer och 

framtida utvecklingsområden för 

ett hållbart kommunalt 

kvinnofridsarbete med hög 

kvalitet? Stöd och inspiration till 

enskilda kommuner som vill 

utveckla och förbättra sitt arbete. 

Konkreta tips på hur yrkesroller 

och organisation kan utvecklas 

på kvinnofridsområdet. LÄNK till 

rapporten 

 

Friends nätrapport 2016 

Var tredje tjej och var fjärde kille 

har utsatts för sexuella 

trakasserier på nätet det senaste 

året. Friends nätrapport, som 

kartlägger livet på nätet hos 

Sveriges barn och unga, 

publiceras i år för fjärde gången 

och bygger på 1015 intervjuer 

gjorda av TNS Sifo med barn 

mellan 10 och 16 år. LÄNK till 

rapporten  

 

 

Infoblad 2 
April 2017 

Infogeneratorn.se  

Information om våld i nära relationer på 24 olika språk  

 

Infogeneratorn.se är en del av Länsstyrelserna. Den syftar till att stödja kommuner i att ge invånare lättillgänglig och korrekt 

information om stöd vid våld i nära relationer. Med hjälp av Infogeneratorn kan du som arbetar med våld i nära relationer ta fram 

anpassad och kvalitetssäkrad information till våldsutsatta. Infon kan du sedan lägga på hemsidan, skriva ut och ge till en klient 

eller lägga i väntrummet. 

 

Rapport från nätverksträffen i mars  

Den 2 mars hölls vårens första nätverksträff, med god uppslutning från våra kommuner. 

Anders Sandberg från Dialoga pratade om våldsutövare, ett ämne som skapade en 

engagerad diskussion i gruppen. Det finns en utvecklingspotential i många kommuner 

gällande hur man arbetar med våldsutövare, och vi planerar att arrangera en 

utbildningsdag om temat i höst.  

På nätverksträffen fick deltagarna också arbeta praktiskt med att sätta små, konkreta mål 

att uppnå i sin respektive kommun till nästa träff. Små förändringar kan göra stor skillnad! 

Som vanligt utbyttes också erfarenheter och tips kommunerna emellan.  

Nästa nätverksträff sker 5 maj. Då får vi besök av SKL och tjejjouren väst.  

Datum för höstens nätverksträffar är 14 sep och 9 nov.  
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Barnahuset är en verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- 
och sjukvården samverkar kring barn och ungdomar i åldern 0-18 år som 
blivit utsatta för våld i nära relationer, sexuella övergrepp, hedersrelaterad 
brottslighet och människohandel med sexuellt syfte.  
 
Upplägg för Barnahus Fyrbodal 

 Organisatoriskt är Barnahuset kopplat till Trollhättans Stad som 

huvudkontor med tre barnförhörsrum placerade i Åmål, Uddevalla 

och Trollhättan. Gemensamma rutiner och riktlinjer till stöd för 

ingående kommuners arbete tas fram. 

 En arbetsgrupp sammansatt av samordnare från Barnahus 

Uddevalla, Barnahus Åmål och Barnahus Trollhättan har i uppgift att 

utveckla och kvalitetssäkra arbetet. Detta arbete leds av en 

teamledare som är anställd på enheten mot våld i nära relation. 

 Teamledaren leder samordnargruppen. I de tre barnaförhörsrummen 

finns en samordnare och rum för att förhöra barn och hålla sociala 

samråd.  

 Arbetet och planeringen har påbörjats. För mer information, kontakta 

Gerd Holmgren, tel nr 0520-49 50 70. 

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 

 

 

Trollhättan tar hjälp av RFSL för att nå HBTQ-certifiering  
 HBTQ-certifiering har varit en fråga som man har diskuterat länge på enheten mot våld i nära relationer i Trollhättan. När 

möjligheten gavs genom ekonomiska medel samt ett helhjärtat och självklart stöd från ledningen i arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen, samt ledningsgruppen i familjestöd, tar man nu steget. De verksamheter som är först ut är enheten 

mot våld i nära relationer, familjerätten, familjerådgivningen och fältarna. 

 

Utbildningar på gång: 

Utbildningsdag om hedersrelaterat våld 
och förtryck 9 maj  

Våld i nära relationer i Fyrbodal anordnar tillsammans 
med länsstyrelsen Västra Götaland och Fyrbodals 
kommunalförbund en utbildningsdag om hedersrelaterat 
våld och förtryck den 9 maj på Bohusläns museum. 
Klicka HÄR för inbjudan och anmälan! Sista 

anmälningsdag är 25 april. 
 

Konferens om hatbrott 9 juni 

Länsstyrelsen anordnar tillsammans med 

brottsoffermyndigheten och Göteborgs stad en konferens 

om Hatbrott den 9 juni under Westpride i Göteborg. Mer 

info kommer! 

 

Utbildningsdag om motiverande samtal 15-
16 juni 

Länsstyrelsen anordnar en tvådagars utbildning i 
motiverande samtal vid våld i nära relationer med Liria 
Ortiz 15-16 juni. Mer info kommer! 
 

Utbildningsdag om våldsutövare i höst 

Vi arbetar just nu med att planera höstens utbildningsdag 

som kommer att ha temat våldsutövare. Mer info samt 

datum kommer längre fram! 

 

Barnahus Fyrbodal 

 Syftet med Barnahus är att stärka barnperspektivet och ge barn och 
ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter 
samverkar. Sedan 2015 har en process pågått för att få till ett bättre 
samarbete kring våldsutsatta barn i hela Fyrbodal utifrån 
Barnahuskonceptet. 

 

Nästa infoblad kommer i September 

 

 

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

Hjärtligt välkomna att höra av er! 

Många unga HBTQ-personer upplever diskriminering i samhället och att de blir kränkta av skola, vård, arbetsförmedling och 

socialtjänst. Det förekommer även missnöje med polisens bemötande vid anmälan av övergrepp. Bland de unga homosexuella och 

bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av männen som de senaste tre månaderna har blivit bemötta på ett 

kränkande sätt. Även en stor andel av transpersonerna, 41 procent, upplever att de har blivit utsatta för kränkande behandling de 

senaste tre månaderna. Att unga HBTQ-personer har lågt förtroende för samhällets institutioner kan leda till att de undviker att ta 

kontakt med dem även om de behöver hjälp. Därför är det viktigt och nödvändigt att arbeta med normkritiska perspektiv och skapa 

fördomsfria och trygga mötesplatser för HBTQ-personer inom kommunens verksamheter.  

I Trollhättan har en lokal HBTQ-arbetsgrupp fått i uppdrag att ta fram ett gemensamt syfte med certifieringen som lyder: ”Öka och 

sprida kunskap för att forma vår verksamhet och utföra vårt arbete i enlighet med vår värdegrund till alla människors lika 

värde.” 

Målet är att höja kunskap inom området och synliggöra att organisationen arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för 

anställda och ett respektfullt bemötande av /klienter/ utifrån ett HBTQ-perspektiv. Certifieringen är också ett kvitto på att systematiskt 

arbete genomförs. På så sätt är certifieringen också ett hjälpmedel i synliggörandet av att organisationen står för och arbetar praktiskt 

för alla människors lika värde.  
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