
                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Våld i nära relationer 
i Fyrbodal 

                                            

Hösten innebär för många en nystart… 

…så också för oss, som tillsammans med er nu går in i del två av andra året i Projekt våld i 

nära relationer i Fyrbodal! Två nätverksträffar och en fördjupningsdag arrangeras i höst. Den 

första nätverksträffen har redan genomförts, läs rapporten från den nedan. Nästa 

nätverksträff är 6 december. Fördjupningsdagen ges den 8 november hos Kriscentrum på 

enheten mot våld i Uddevalla. Vi återkommer med inbjudan och mer information. Höstens 

utbildningsdag den 25/10 i Uddevalla riktar sig till chefer i Fyrbodal, efter önskemål från 

våra nätverksdeltagare. Du som har ett chefsuppdrag – missa inte att anmäla dig till Från 

lagstiftning till ledning och styrning -vidare till praktiskt arbete mot våld. Inbjudan har 

gått ut via mail, och går också att finnas på sid 2 i detta informationsblad.  

 

Från och med 2019 tar Fyrbodals kommunalförbund över 

Det är nu klart att projektet Våld i nära relation i Fyrbodal avslutas den 31 december, för att 

från januari 2019 istället integreras i Fyrbodals kommunalförbunds befintliga arbete. En 

nätverksledare ska tillsättas, och utbildningar om våld kommer att ingå i Fyrbodals 

utbildningsprogram. Vi gläds åt att nätverket i och med detta blir permanent för kommunerna 

i Fyrbodal! Vi kommer att återkomma med mer information om detta under hösten!  

 

 

 

 

Foto: 
Natur & Retur 

Tips! 

Bok: 

Våld i nära relationer: socialt 

arbete i forskning, teori och 

praktik (2018) 

Eveliina Sinisalo och Linn Moser 

Hällen (redaktörer) 

Den här boken belyser såväl 

professionellas som drabbade 

våldsutsatta kvinnors berättelser. 

Och framför allt ger den verksamma 

inom socialtjänst och hälso- och 

sjukvård kunskap och verktyg för att 

de på bästa sätt ska kunna skydda 

och stötta alla som drabbas. 

 
 

Podcasts: 

2 avsnitt ur programmet Kropp 

och själ Från Sveriges radio 

 

Att lämna en våldsam relation 

Karin levde i tio år med en man som 

slog henne innan hon insåg att det 

inte var hennes fel. Lyssna HÄR 

 

Psykiskt våld i nära relationer 

Johanna blev kontrollerad av sin 

partner. Lyssna HÄR 
 

Videodokumentation: 
I maj 2018 hölls konferensen 

"Arbetet mot våld – kunskap, 

erfarenheter och metoder" om 

arbetssätt, metoder och ny forskning 

på kvinnofridsområdet. Delar av 

konferensen spelades in och kan ses 

HÄR 

 

 
Nyhetsbrev från JÄMY 

Vill du ta del av 

jämställdhetsmyndighetens 

nyhetsbrev? Gå in på www.jamy.se 

och fyll i din mailadress för 

prenumeration!  
 

 

Infoblad 3 
September 2018 

Stöd till arbetet mot våld i Fyrbodalskommunerna 

Anders Sandberg finns kvar året ut för att bistå i utvecklingsarbetet mot våld i nära 

relationer i kommunerna. Det innebär t.ex. en möjlighet till konsultation i arbetet med att 

ta fram handlingsplaner och rutiner, möten i ledningsgrupper och APT eller en samling 

med fokus på våldsutövaren. Välkommen att ta kontakt!  

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

Rapport från höstens första nätverksträff 

Den 13 september genomfördes höstens första nätverksträff på Bohusläns museum. 20 

deltagare från 10 kommuner deltog, och det övergripande temat var arbete med 

våldsutövare. Anders Sandberg presenterade betänkandet Att bryta ett våldsamt 

beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsatt närstående för våld 

SOU 2018:37. Därefter tog Amelie Johansson och Annelie Höglind från frivården i 

Vänersborg vid. De berättade om sitt arbete med våldsutövare genom programmet 

IDAP. Sedan diskuterades i smågrupper frågeställningar om arbetet med våldsutövare. 

Material och anteckningar från nätverksträffen hittar ni som vanligt på den digitala 

plattformen. 

 

 

   

 

Barnahus i Uddevalla invigt! 

Den 10 september invigdes Barnahus Fyrbodals nya lokaler i Uddevalla! Detta innebär 

att barnförhör från och med nu kan genomföras i barnvänliga lokaler i Uddevalla. 

Barnahus Fyrbodal är en verksamhet som knyter an åklagare, polis, socialtjänst och 

hälso- och sjukvård kring barn och ungdomar som misstänks varit utsatta för brott. 
 

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
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/280201?programid=1272
https://sverigesradio.se/avsnitt/938667
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/dokumentation/alldokumentation/dokumentationnationellkvinnofridskonferens2018.19401.html
http://www.jamy.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, 072- 453 27 08, 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: 

 

Utbildningsdag: Från lagstiftning till 
ledning och styrning -vidare till 
praktiskt arbete mot våld. 25 okt, 
Uddevalla.  
VIN Fyrbodal anordnar denna dag tillsammans med 
Länsstyrelsen västra Götaland och Fyrbodals 
kommunalförbund. Målgruppen är chefer i Fyrbodal. 
Klicka HÄR för Inbjudan. 
 

Barnkonferens: ”Vad gör porren med 
våra barn”.  
15 nov, Trollhättan samt 16 nov, Åmål. 

Dagen är ett samarbete mellan Barnahus Fyrbodal, 
Trollhättan stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun 
och deras folkhälsoråd, Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och Högskolan Väst. Konferensen vänder 
sig till dig som arbetar inom Barnahus Fyrbodals 
samverkanspartners: polismyndigheten, 
åklagarkammaren, socialtjänst, hälso- och sjukvård 
samt skola. Mer information och inbjudan hittar du 
HÄR 

 

Konferens i samband med 
internationella dagen för avskaffandet 
av våld mot kvinnor. 26 nov, Göteborg 
Dialoga och Länsstyrelsen bjuder in till en 
kunskapshöjande dag om våldsförebyggande arbete 
inom området mäns våld mot kvinnor. Klicka HÄR för 
save the date!  

 

Fördjupningsutbildning för socialtjänst 
om hedersrelaterat våld och förtryck. 
27-28 nov, Göteborg 
Utbildningen anordnas av Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län och Dialoga, Göteborgs Stads 
kompetenscentrum om våld i nära relationer, i 
samarbete med Länsstyrelsen Östergötland. 
För mer information och inbjudan, håll utkik i 
Länsstyrelsens kalendarium 

 

Utbildning FREDA beskrivning och 
farlighet. 5-6 dec, Borås 

Länsstyrelsen västra Götaland. För mer information 

och inbjudan, håll utkik i Länsstyrelsens kalendarium 

 

 

 

 

❖ Flera regeringsuppdrag för att förhindra våld i nära relationer 

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Migrationsverket och Socialstyrelsen att ta fram en plan för utökad 

samverkan för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer m.m. 

Arbetet ska samordnas av Socialstyrelsen. Klicka HÄR för mer 

information. 

 

❖ Socialstyrelsen får fortsatt uppdrag att stödja genomförandet av 

den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld 

mot kvinnor. Socialstyrelsen ska: 

o Vidta åtgärder för vidareutveckling av kunskapsstöd till kommuner 

och landsting. 

o Genomföra fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld och 

förtryck samt könsstympning för socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården. 

o Ge samlad kvalitetssäkrad kunskap på kunskapsguiden.se 

o Arbeta vidare med indikatorer för uppföljning av den nationella 

strategin. 

o Inventera vård för könsstympade kvinnor och flickor. 

o Kartlägga omfattning och kvaliteten av skyddade boenden för 

våldsutsatta personer i Sverige. 

Läs mer HÄR 

 

❖ Nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och 

kvinnor.  

I juni i år beslutade regeringen om en nationell handlingsplan mot 

könsstympning av flickor och kvinnor. Klicka HÄR för kortfattad 

information om handlingsplanen.  

 

❖ Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser 

för män som utsätter närstående för våld 

Utredningen har undersökt hur det återfallsförebyggande arbetet för 

män som utsätter närstående för våld ser ut och lämnat förslag på hur 

det kan stärkas och förbättras. Utredningen lyfter bland annat att: 

o Socialnämndens ansvar för insatser till våldsutövare förtydligas. 

o Hälso- och sjukvården engageras i arbetet. 

o En samordnad individuell plan kan vara ett verktyg i arbetet med 

våld mot närstående. 

o Kompetens och samordning måste prioriteras nationellt. 

o En ny sekretessbrytande regel införs. 

o Tydligare riktlinjer behövs för informationsutbyte. 

o Tillfälligt boende utvecklas för våldsutövare. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Läs mer HÄR 

 

❖ Kriminalvården ska förebygga återfall i våldsbrott mot närstående 

och hedersrelaterat våld 

Kriminalvården har fått i uppdrag att ytterligare utveckla myndighetens 

återfallsförebyggande arbete för personer dömda för våldsbrott mot 

närstående samt personer dömda för hedersrelaterat våld. Läs mer 

HÄR 

 

 

 

 

 

 

Har ni frågor, tankar, idéer eller förslag? Är ni i behov av konsultation? 
Hjärtligt välkomna att höra av er! 

Aktuellt inom området mäns våld mot kvinnor 

 – ett urval  

 

 

 

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
file:///C:/Users/ulrik/Desktop/Inbjudan%20utbildningsdag%20ledning%20och%20styrning%2025%20okt%202018.pdf
https://www.hv.se/mot-oss/evenemang-och-konferenser/aktuella-konferenser/barnkonferens-2018/
http://www.valdinararelationer.se/dialoga/konferenser-och-seminarier/Boka-dagen-konferens-26-november-2018/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/kalender.html#query/*%3A*
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/kalender.html#query/*%3A*
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/09/uppdrag-att-planera-for-utokad-samverkan-i-fragor-om-forbattrad-upptackt-av-vald-i-nara-relationer-m.m/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/06/uppdrag-att-stodja-utvecklingen-av-arbete-inom-vard-och-omsorg-med-mans-vald-mot-kvinnor/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/08/informationsblad-om-nationell-handlingsplan-mot-konsstympning-av-flickor-och-kvinnor/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/05/sou-201837/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/09/uppdrag-om-insatser-for-att-forebygga-aterfall-i-valdsbrott-mot-narstaende-och-hedersrelaterade-brott/

