
                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Våld i nära relationer 
i Fyrbodal 

                                            

Slutspurt på ett händelserikt år… 

…Och en händelserik höst, som bland annat har bestått i en utbildningsdag den 26 oktober 

om att möta den som utövar våld i nära relation. Anders Sandberg på Fyrbodals 

kommunalförbund och Sara De Blanche på Enheten mot våld i Trollhättan guidade oss 

igenom dagen för att öka vår kunskap i detta viktiga ämne. För er som missade 

utbildningsdagen går dokumentationen att ta del av på vår digitala plattform. Vi vill också 

uppmana er till att passa på att ta del av fler dokument på plattformen.  

Förutom nätverksträffen i september har representanter från nätverket också träffats på en 

fördjupningsdag 9 nov. Om den kan ni läsa mer på sida 2. 

Året har gått fort, och vi kommer nu att på olika sätt utvärdera arbetet. En slutrapport för 

2017 års arbete kommer i december.  

Slutligen vill vi tacka för ett utvecklande och lärorikt år tillsammans med er! 

 

Foto: 

Natur & Retur 

Tips! 

Huskurage 
Huskurage är ett verktyg som 

grannar kan använda för att agera 

vid oro att någon far illa. Läs mer 

på www.huskurage.se   

 
 

Podcast: 

En mörk historia. Fallet 

Lotta Rudholm  
I juni 2016 misshandlades Lotta 

Rudholm till döds av en man hon 

hade haft en relation med. Lotta 

hade kort tid före 

dödsmisshandeln anmält mannen 

för upprepade misshandlar och 

kränkningar. Anmälan lades ner. 

Lyssna HÄR 

 

Ansvar på resan 

Hur går man tillväga om man ser 

misstänkt sexuell exploatering av 

barn på sin resa? Läs mer på 

www.resekurage.se  

 

 
 

Dokumentärfilm:  

Thailandsdrömmar 
Om sökandet efter kärlek och 

lycka, om rasism, fördomar, 

sexköp, prostitution och längtan 

efter ett bättre liv. Se filmen HÄR 

 

Telefonsupport för 

Thailandsfödda kvinnor 

och transpersoner  

SRHR på vårt sätt 031-346 06 99 

Läs mer om telefonlinjen HÄR 
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Anders Sandberg – en resurs i arbetet mot våld i nära relationer  

Anders Sandberg är nu igång med sitt arbete i Fyrbodal i den ettåriga satsning som 

Länsstyrelsen i Västra Götaland finansierar. Från september 2017 till september 2018 

finns han för att stödja kommunerna i Fyrbodal i utvecklingen av arbetet mot mäns våld 

mot kvinnor / våld i nära relationer. Anders är projektanställd om 60% med Fyrbodals 

kommunalförbund som huvudman, och har formulerat sitt erbjudande på detta sätt: 

 Bjud in Anders att delta i de samtal och diskussioner som pågår just nu i er kommun 

för att utveckla ert arbete mot våld i nära relationer, eller mer specifikt: 

o Ett möte tillsammans med chefer för att utveckla arbetet med ledningssystem och 

strategiska frågor i arbetet mot våld 

o Ett möte med fokus på hur den som utövar våld skall bemötas och erbjudas en 

insats/service   

o Diskussion om behov och efterfrågan av stöd till alla de som lever med våld-barn, 

kvinnor och män 

o Diskussion av vad vi kan organisera gemensamt i Fyrbodal 

Välkommen att kontakta Anders: 

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

Rapport från nätverksträffen i september 

Den 14 september hölls höstens första nätverksträff, med stor uppslutning från 

kommunerna. Anna Sandberg från Orust kommun gästade oss och presenterade rutiner för 

våld i nära relationer inom äldreomsorgen. Annas presentation, minnesanteckningar och 

mer material finns att hämta på den digitala plattformen.  

Nästa nätverksträff är 7 december! 
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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 

 

 

Utbildningar och konferenser 

på gång: 

 

Cause of death woman   
24 november, Göteborg  

Arrangeras av Länsstyrelsen Västra Götaland, 
Trollhättans stad, Utväg Södra Älvsborg och 
Göteborgs stad. En konferens som med avstamp i 
utställningen Cause of Death: Woman 
uppmärksammar FNs internationella dag för 
avskaffandet av våld mot kvinnor. Se inbjudan  

Se också http://www.causeofdeathwoman.com/  

 

Halvdagskonferens om Pornografi   
4 December, Göteborg  
Arrangeras av Länsstyrelsen Västra Götaland 

tillsammans med Kulturhuset Blå Stället. Syftet 

med konferensen är att synliggöra sambandet 

mellan pornografi och mäns våld mot kvinnor och 

belysa pornografins skadeverkningar. Se inbjudan 

 
Nationell konferens om 
våldsförebyggande arbete  
7-8 december, Fullbokad men 
webbsänds live! 

Arrangeras av Organisationen MÄN, Unizon,  

MUCF, Länsstyrelserna och SKL. Avslutar en 

vecka fri från våld - v.49 Läs mer HÄR 

 

Barnperspektivet i djurskyddsärenden 
11-12 december, Stockholm 

Arrangeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
Se inbjudan 
 

Våldsutsatta kvinnor, samhällets 
ansvar. Introduktionsdagar för 
yrkesverksamma  
24-16 januari, Uppsala 

Arrangeras av NCK. Se inbjudan  

 

Tillsammans med enheten mot våld i relation, kriscentrum Uddevalla, 
anordnades den 9 november en fördjupningsdag med tema kunskapsutbyten.  
18 deltagare från 6 kommuner arbetade i grupper och diskuterade konkreta 

åtgärder för olika fallbeskrivningar. Vi hade en trevlig halvdag med intressanta 

utbyten mellan kommunerna. Några lärdomar dagen gav var hur komplext 

olika fall kan vara att bedöma, och vikten av samverkan mellan olika 

instanser. Material från dagen finns att hämta på den digitala plattformen. 

 

Några ord från en enkel utvärdering av dagen syns i bilden nedan:  

 

 

 

 

 

 

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

Hjärtligt välkomna att höra av er! 

 

Rapport från fördjupningsdagen 9 november  

 

 

 

 

 

Om inte Jag – vem? Om inte Nu – när?  

It starts with you! Be the change! 

Nina Runge  
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http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/kalender/dec/2017-12-04-inbjudan-konferens-pornografi.pdf
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nationellkonferensomvaldsforebyggandearbete.12844.html
http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/kalender/2017/Sidor/Djur-och-v%C3%A5ld-.aspx
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