
                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Våld i nära relationer 
i Fyrbodal 

                                            

Hösten är här med nya möjligheter! 

Vi har haft en spännande vår med nätverksträffar, start av digital plattform, och inte minst 

en välbesökt utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck. Katarina Björkgren från 

Länsstyrelsen Västra Götaland, Christina Malmqvist från nationella kompetensteamet samt 

Emmelie Rönnblad och Linda Ohlsson, representanter för arbetssättet Bygga broar, hjälpte 

oss att öka vår kompetens i detta viktiga ämne. I juni avrapporterade vi vad som gjorts det 

första halvåret 2017. Halvårsrapporten finns att tillgå genom att Klicka här 

 
Vi står nu inför en händelserik höst! 

Den 26 oktober arrangerar vi årets andra utbildningsdag tillsammans med Länsstyrelsen 

Västra Götaland och kommunalförbundet Fyrbodal. Temat är ”Att möta den som utövar 

våld i nära relationer”. Vi kommer också i vanlig ordning anordna två nätverksträffar. 

Dessutom kommer vi att tillsammans med Kriscentrum Uddevalla att bjuda in till en 

fördjupningsdag för våra nätverksdeltagare, den 9 november kl. 9-12, med tema 

kunskapsutbyten. Mer information om detta kommer inom kort. 

Vi vill också passa på att påminna om att på olika sätt nyttja vår digitala plattform. 

Vi ser fram emot en utvecklande och lärorik höst tillsammans med er! 

 

Foto: 
Natur & Retur 

Tips! 

Välkomnande ord  

När man kommer till enheten 

mot våld I nära relationer I 

Trollhättan så möts man av 

dessa ord:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentär: 

Verkligheten i P3: Nora 

flydde från sin familj 
Nora får inte leka med pojkar, 

dagboken kontrolleras och hon 

får stryk när hon kommer hem 

för sent. Ensam i sängen 

fantiserar hon om att fly från sin 

familj. En dag blir det verklighet. 

Lyssna HÄR 

 

Webbsida  

 

Causes of death woman är en 

journalistisk granskning av våld 

mot kvinnor. En av tre kvinnor 

världen över utsätts för någon 

typ av våld under sin livstid. Ta 

del av 150 reportage från tio 

länder. Om de som överlevt 

våldet och de som arbetar för 

förändring. Och om dödade 

kvinnors historier, berättade av 

anhöriga. 

 

Video:  

”Sekretess – hinder eller 

hjälp i arbetet mot våld?”  

Ett seminarium I NCK’s regi från 

Almedalsveckan. En kunnig 

expertpanel från Socialstyrelsen, 

polisen och hälso- och 

sjukvården diskuterade hur man 

kan tillämpa 

sekretesslagstiftningen i arbetet 

mot våld. Se samtalet HÄR 

 

 

 

Infoblad 3 
September 2017 

Arbetet mot våld i nära relationer i Fyrbodal stärks ytterligare 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län finansierar ett 1-årigt projekt för att ge kommunerna 

i Fyrbodal ett ytterligare stöd i utvecklingen av arbetet mot mäns våld mot kvinnor / våld i 

nära relationer. Projektet löper från september 2017 till augusti 2018 och omfattar en 

projekttjänst om 60% med Fyrbodals kommunalförbund som huvudman. Projektledare är 

Anders Sandberg som tidigare arbetat i Fyrbodal med en kartläggning av arbetet mot våld 

i nära relationer. Den kartläggningen finns att ladda ner HÄR 

Rapport från nätverksträffen i maj  

Den 5 maj hölls vårens andra nätverksträff, med rekordstor uppslutning från våra 

kommuner! Jenny Norén från SKL gästade oss och pratade om framgångsfaktorer i 

kommunalt kvinnofridsarbete och Jeanette Rahbe från Tjejjouren Väst presenterade sin 

rapport om kvinno- och tjejjourer i Fyrbodal. 

 

Höstens nätverksträffar är 14 september och 7 december.  

14 september presenterar Anna Sandberg från Orust kommun rutiner för våld i nära 

relationer inom äldreomsorgen. 

 

 

 

Alla ska känna sig välkomna 
och få ett professionellt 
bemötande, oavsett… 

Ålder 
Könstillhörighet 

Sexualitet 
Etnicitet 

Funktionsvariation 
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https://media.medfarm.uu.se/play/video/6812
http://www.vardsamverkanfyrbodal.se/sv/Vardsamverkan-Fyrbodal2/Organisering/Temagrupper/Aldre/Vald-i-nara-relationer/
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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 

 

 

Rapport: Våld mot barn 2016 
 

Unizons kvinnofridsbarometer är en granskning av kommunernas 

arbete mot mäns våld mot kvinnor. 2017 hamnar Trollhättan på 

första plats! 

 

Utbildningar och konferenser på 

gång i höst: 

 

Barnahusveckan,  
18-24 september, Trollhättan 

Under barnahusveckan  arrangeras bland annat 
föreläsningar, filmvisning, tipspromenad och live podcast 
sändning på olika platser i Trollhättan. Se programmet 

 

Föreläsning Unga och våldsbrott,  
4 oktober Uddevalla  
Arrangeras av Hälsokällan och Länsstyrelsen Västra 

Götalands län. Se inbjudan 

 
Kursledarutbildning webbkurs om våld,  
11-12 oktober, Göteborg 

Arrangeras av Länsstyrelsen Västra Götalands län och 

Länsstyrelsen Hallands län. Se inbjudan 

 

Temadag sexuellt våld, 
12 oktober, Göteborg 

Mer info kommer! Håll koll på Länsstyrelsen Västra 
Götalands kalendarium 

 

Konferens om könsstympning, 
barnäktenskap och hedersrelaterat våld  
18 oktober, Trollhättan  

Arrangeras av Barnahus Fyrbodal i samarbete med 

Högskolan Väst, gruppen mot Hedersrelaterat våld i 

Uddevalla, och Folkhälsorådet i Trollhättan. Se inbjudan  

 

Utbildningsdag; Att möta den som utövar 
våld i nära relationer, 26 oktober, Uddevalla 

Arrangeras av Fyrbodal mot våld i nära relationer i 
samarbete med länsstyrelsen Västra Götaland och 
kommunalförbundet Fyrbodal. Se inbjudan 

 
Konferens om hedersrelaterat våld och 
förtryck, 10 november, Borås  

Arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Svenska kyrkan i Borås samt Centrum för kunskap och 
säkerhet (CKS) Borås stad. Se "save the date" 

Måndag 2 oktober invigs Barnahus Fyrbodal. Se inbjudan! 
 

Barnahus Fyrbodals alldeles nya logga föreställer en fröstängel av 

en maskros med HBTQ.s färger. Några frön sprids för vinden och 

går vidare för att sätta sig i jorden och växa sig starka. 

 

 

Nästa infoblad kommer i November  
 

 

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

Hjärtligt välkomna att höra av er! 

Det är andra gången som Unizon genomför enkätundersökningen. I den 

ingår frågor om rutiner och handlingsplaner, utbildning och mandat och 

organisation. Man undersöker också hur stödet för våldsutsatta ser ut och 

hur det förebyggande arbetet fungerar. Genom undersökningen vill Unizon 

synliggöra både förbättringsområden och goda exempel för att hjälpa 

kommunerna med arbetet att stoppa mäns våld mot kvinnor. Att 

Trollhättan är den kommun som är i topp visar att strategiskt, långsiktigt 

och målmedvetet arbete lönar sig.  Läs mer här. För 

kvinnofridsbarometern 2017 i PDF-form klicka här. 

 

 

Trollhättan bäst i landet! 
 

Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn för 

fysisk och psykisk misshandel? Hur vanligt är 

det att barn försummas? Hur vanligt är det med 

sexuella övergrepp? Hur mår de elever som 

utsätts och vilken hjälp har de fått? 

Studien har på uppdrag av regeringen 

genomförts av Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset som har låtit forskarna Carolina 

Jernbro och Staffan Janson genomföra en 

kartläggning av våld mot barn i Sverige. Läs 

mer här. Hela rapporten i PDF hittar du här  

Välkommen på invigning av Barnahus Fyrbodal! 
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