
 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Våld i nära relationer 
i Fyrbodal 

                                            

Projektet avslutas… 

…och vi vill tacka så hjärtligt för den trevliga tiden tillsammans med er, och för allt ni har 

bidragit med till varandra! Tillsammans har vi åstadkommit förändringar i Fyrbodal och skapat 

ringar på vattnet. Vi hoppas att ni i era respektive kommuner känner att projektet har gett er 

något, om det så är i form av kunskap, tips, inspiration, stöd eller något annat. Det som 

återstår inom ramen för projektet är årets sista nätverksträff som arrangeras den 6 december 

på Bohusläns museum. En utvärdering av året har skickats till nätverksdeltagarna och en 

slutrapport för 2018 kommer i december. Läs vidare nedan om hur arbetet fortsätter! 

 

Rapport från höstens utbildningsdag 

Den 25 oktober arrangerades utbildningsdagen Från lagstiftning till ledning och styrning -

vidare till praktiskt arbete mot våld. Dagen riktade sig till chefer i Fyrbodal, efter önskemål 

från våra nätverksdeltagare. Mikael Thörn pratade om kommunernas skyldigheter utifrån 

lagstiftning och därefter fick vi höra om två goda exempel från Fyrbodal. Said Niklund 

Förvaltningschef i Trollhättan och Berith Sletten IFO-chef i Åmål berättade om ledning och 

styrning och hur man har organiserat arbetet i sin respektive kommun. 23 deltagare från 11 

kommuner deltog, och blandades i grupper för diskussion om möjliga konkreta förändringar. 

 

Rapport från höstens fördjupningsdag  
Den 8 november arrangerades projektets sista fördjupningsdag hos Kriscentrum på enheten 

mot våld i Uddevalla. Temat var Våldsutövare och våldets konsekvenser. 36 personer från 

8 kommuner deltog. Vi tackar Uddevalla-teamet för ett väl genomfört arrangemang.  

 

 

 

 

 

 

Foto: 
Natur & Retur 

Tips! 

Bok: 

Heder: hedersrelaterat våld, 

förtryck och socialt arbete 

Av Rúna Baianstovu. 

En kulturell verklighet som 

människor lever i eller en rasistisk 

och kränkande stereotyp om 

invandrare? Boken Heder utmanar 

vårt tänkande kring hedersrelaterat 

våld och förtryck.  

 
 

Podcasts: 

2 avsnitt ur programmet 

Verkligheten i P3  

 

Groomad #1 – ”Det var min 

första kyss” 

Anna, 14 år, träffar en kille som är 

mer än dubbelt så gammal, men det 

vet hon inte om. Andra gången de 

ses har de sex trots att det är 

olagligt. Nu börjar "fyra sinnessjuka 

år". Lyssna HÄR 

 

Groomad #2 – ”Fyra 

sinnessjuka år” 

Annas pojkvän övertygar henne att 

hon är psykiskt sjuk. Han 

misshandlar henne och hotar att 

döda henne och hennes familj om 

hon lämnar honom. I fyra år lever 

hon i hans våld och håller deras 

relation hemlig. Lyssna HÄR 

 

Två brittiska dokumentärer: 
 

Det ryska kvinnohatet 

År 2017 avkriminaliseras i Ryssland 

vissa former av våld mot kvinnor i 

hemmet och ett gammalt ryskt 

välkänt uttryck lyder "Om han slår 

dig älskar han dig". Se 

dokumentären på SVT Play 

 

Kvinnomisshandlarna 

Hur ser det enorma problemet med 

våld mot kvinnor ut egentligen? Se 

den på SVT Play 

 

 
 

Infoblad 4 
December 2018 

Stöd till arbetet mot våld i Fyrbodalskommunerna  
– endast kort tid kvar 

Den resurs som Anders Sandberg är och har varit detta året för att stödja kommunerna i 

utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer avslutas i och med årsskiftet. Det finns 

alltså fortsatt möjlighet att ta en kontakt i frågor om arbetet mot våld i nära relationer. Det 

är glädjande att konstatera att det under projekttiden varit många förfrågningar och 

konsultationer från kommunerna, som vi tror kommer att göra skillnad! 

Välkommen att ta kontakt!  

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

Fyrbodals kommunalförbund tar över arbetet från 2019  
Arbetet fortsätter under 2019 med Fyrbodals kommunalförbund som huvudman. 

Nätverksledare sökes fortfarande, med sista ansökningsdatum 2 december. Datum för 

vårens nätverksträffar sätts nu och kommer att släppas inom kort. Utbildningsdagar om 

våld kommer också att erbjudas i kommunalförbundets utbildningsprogram. Dessutom är 

vi glada att den digitala plattformen kommer fortsätta att administreras av 

kommunalförbundet, om än i en ny form och på en ny plats på webben. 

 

   

 

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/1181323?programid=3052
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1181346?programid=3052
https://www.svtplay.se/video/20058838/stacey-dooley-det-ryska-kvinnohatet?start=auto
https://www.svtplay.se/video/19696543/stacey-dooley-kvinnomisshandlarna


  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

 

Kommande aktiviteter: 

 

Temavecka: En vecka fri från 
våld  
3-9 december  

En vecka fri från våld är ett initiativ av 
organisationerna Unizon och MÄN. 
Syftet med veckan är att 
uppmärksamma våldsförebyggande 
arbete och inspirera till lokal och 
regional aktivitet och samverkan för att 
driva det våldsförebyggande arbetet 
och utvecklingen framåt. Mer info HÄR 
 

Konferens: Upptäck våldet 
18 december, Stockholm 
Socialstyrelsen bjuder in till en dag 
med intressanta föreläsningar och 
angelägna diskussioner om att 
upptäcka våld och bemöta utsatta för 
våld. Läs mer och anmäl dig HÄR 

 

Utbildning: Att möta 
våldsutövare.  
28 feb, Save the date! 

Fyrbodals kommunalförbund planerar 
en utbildningsdag om att möta 
våldsutövare. Dagen riktar sig 
framförallt till familjebehandlare. Mer 
information kommer!  

 

 

 

 

Resurscenter till Fyrbodal – ett erbjudande 

Länsstyrelsen Västra Götaland har som ett av fyra län i Sverige fått i uppdrag av 

regeringen att stödja utvecklingen av myndighetsgemensamma resurscentra för 

barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för våld av närstående, i 

synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har valt att erbjuda Fyrbodal denna möjlighet. Övriga tre 

län är Gävleborg, Kronoberg och Norrbotten. Fyrbodal har i myndighetssamverkan sagt ja 

till erbjudandet och att det fortsatta arbetet att bereda denna resurs skall samordnas av 

Fyrbodals kommunalförbund. En arbetsgrupp håller på att bildas med bred kompetens 

kring frågor som rör våldsutsatthet, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning och 

barn- och tvångsäktenskap. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram syfte, mål och en 

tidsram för ett resurscenter i Fyrbodal samt initiera en förstudie för att beskriva det arbete 

som görs idag för målgruppen unga 13-26 år med risk för, eller utsatt för, hedersrelaterat 

våld och förtryck och se vilka behov som finns. Fortsättning följer! 

 

Länsövergripande tjänst inrättas i Västra Götaland  
Inom ramen för SKL:s kvinnofridssatsning har de regionala samverkans- och 

stödstrukturerna för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård (RSS) ansökt 

om medel till att inrätta en länsgemensam utvecklare för att arbeta med kvinnofrid. 

Målet är att utifrån SKLs kriterier komplettera och förstärka nuvarande kvinnofridsarbete i 

kommunerna och hälso- och sjukvården i Västra Götaland samt stärka samverkan mellan 

aktörer i länet. Utvecklaren ska, tillsammans med befintliga resurser i länet, stärka och 

utveckla arbetet med att: 

• Förebygga och tidigt upptäcka våld 
• Ge stöd till våldsutsatta och deras barn 
• Beteendeförändrande insatser till våldsutövare inom både socialtjänsten och hälso- 

och sjukvården 
• Stärka och utveckla det våldsförebyggande arbetet i förskola och skola  
 

 

Kontaktuppgifter: 

På gång i Fyrbodal! 
 

 

 

Trollhättans stad: 300 chefer ska fråga om våld  
I Trollhättan utbildas alla kommunens trehundra chefer om våld i nära relationer. Nu ska varje anställd få frågor om 

våldsutsatthet under medarbetarbetarsamtalet med chefen. Genom att ställa frågan till alla hoppas man se till att utsatta 

lättare får hjälp.  

För att bättre kunna upptäcka våld i anställdas nära relationer och erbjuda hjälp har Trollhättans stad nu infört obligatorisk utbildning 

för chefer om våld. Utbildningen om våld i nära relationer ges två gånger om året för att fånga upp nyblivna chefer. Utbildningen 

innehåller grundläggande kunskaper om vad våld i nära relationer är och vilka konsekvenser det kan få för den utsatta. Man berättar 

också om kommunens vägledning och riktlinjer för chefer om våld i nära relationer. Dessa säger bland annat att minst en 

arbetsplatsträff om året ska ha våld i nära relationer som tema. Varje medarbetarsamtal ska också innehålla en dialog mellan chef 

och medarbetare om våld. Läs mer om arbetet på NCK´s hemsida HÄR 

 

VKV genomför projekt på vårdcentraler i Fyrbodal  
Under 2017 initierade Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) ett projekt i område 

Fyrbodal där målgruppen patienter i sjukskrivningsprocess och psykisk ohälsa och deras barn skulle vara i fokus. 

Bakgrunden till projektet är ett annat projekt – fråga på rutin – som pågick 2013 till 2015.  

Målgruppen för projektet är patienter med risk för sjukskrivning, patienter som är sjukskrivna samt patienter med psykisk ohälsa som 

möter rehabkoordinator, vårdsamordnare, psykisk hälsa, försäkringsmedicinsk läkare och/eller rehabpersonal. Syftet med projektet 

är att berörda verksamheter och personal ska erhålla en gemensam och fördjupad kunskap om våld i nära relationer, mäns våld mot 

kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuella övergrepp. Efter genomgången bas- och metodutbildning ska 

verksamheterna, tillsammans med VKV, utveckla en modell för rutinmässigt frågande om våld till definierade målgrupper, för att 

sedan implementera och använda modellen i den egna verksamheten. 7 vårdcentraler i Fyrbodal är vidtalade och intresserade av att 

delta. Tidplanen för genomförandet är hösten 2018 till 2020 med utvärdering hösten 2019 till våren 2020. 

 

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
https://mfj.se/event/en-vecka-fri-fran-vald/
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/upptackvaldet
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/visningssida-larande-exempel/?tarContentId=735108

