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Projekt våld i nära relationer anordnar 

under våren två halvdagskonferenser med 

likadant innehåll. Syftet är att sprida 

kunskap om våld i nära relationer och 

belysa vilket ansvar kommuner och hälso-

och sjukvården har i enlighet med 

föreskrifterna SOSFS 2014:4. 

Konferenserna riktar sig till socialtjänsten 

och hälso-och sjukvården i Fyrbodal. Det 

går att välja mellan två tillfällen, 16 april på 

eftermiddagen i Uddevalla och 23 april på 

förmiddagen i Ed. Föreläsarna kommer från 

länsstyrelsen Västra Götaland och VKV, 

Västra Götalandsregionens kompetens-

center om våld i nära relationer. 

Inbjudan med program och anmälan 

 

 

 

 

 

Våld i nära relationer 
i Fyrbodal 

                                            

Välkommen till projekt Våld i nära relationer i Fyrbodal! 

 Projekt Våld i nära relationer i Fyrbodal är initierat av politiska samrådsorganet för 

Vårdsamverkan Fyrbodal och finansieras av Västra Götalandsregionen genom norra hälso- 

och sjukvårdsnämnden. 

Projektet syftar till att öka kunskapen inom kommuner och hälso- och sjukvård om våld i nära 

relationer och kartlägga hur arbetet inom området bedrivs idag samt vilket stöd som 

efterfrågas. Arbetet ska utmynna i ett förslag om hur arbetet mot våld i nära relationer kan 

utvecklas och organiseras. 

Det är en processledare och två projektledare som arbetar i projektet som leds av en 

styrgrupp. Projektet kommer att pågå under en tvåårsperiod. 

Foto: 
Natur & Retur 

Boktips: 

 

 

 

Boken om Liten 

Boken om Liten är en 

berättelse om en liten person 

som är rädd hemma.  

I Litens familj blir bråken stora, 

för stora. Till slut berättar Liten 

om hur det är hemma för 

fröken på förskolan. 

Boken är anpassad för barn 

från fyra till sju år och kan 

läsas för en barngrupp på 

förskolan eller användas av 

yrkesverksamma som möter 

barn som har upplevt våld 

hemma. 

Om du arbetar med barn och 

vill använda boken i ditt arbete 

kan du beställa boken på 

Brottsoffermyndighetens sida: 

http://www.jagvillveta.se 

Vad har vi för ansvar? – halvdagskonferenser 16 och 23 april 

Infoblad 1 
mars 2015 

Processledare på 25 procent är Gerd 

Holmgren, enhetschef på enheten Våld i 

nära relationer i Trollhättan. Projektledare 

är Anders Sandberg, utvecklingsledare på 

Dialogas kompetenscenter om våld i nära 

relationer i Göteborg, och Anna Sandberg, 

samordnare våld i nära relationer i Orust 

kommun. 

Processledare och projektledare 

kombinerar uppdraget i projektet med sina 

grundtjänster i respektive verksamhet. Ni 

hittar kontaktuppgifter på nästa sida. 

Anders Sandberg, projektledare, Gerd Holmgren, 
processledare och Anna Sandberg, projektledare. 

Foto: Privat 

Har du tips på material till 

infobladet? 

Vet du någon mer 

som skulle vilja ha  

infobladet? 

Kontakta oss! 

Kontaktuppgifter finns på 
nästa sida. 

 

Behöver du råd eller 

konsultation … 

... när ett barn eller ungdom är 

utsatt, eller om du misstänker 

risk för hedersrelaterat förtryck, 

våld, barnäktenskap, tvångs-

äktenskap och könsstympning? 

Kontakta länsstyrelsen 

Östergötlands nationella 

Kompetensteam för råd och 

konsultation. 

Telefon (mån-fre 9-16): 

010-223 57 60 

 

http://www.vgregion.se/upload/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsn%c3%a4mnder/HSN%20N/Inbjudan%20konferens%20V%c3%a5ld%20i%20n%c3%a4ra%20relationer%20i%20Fyrbodal%2016%20och%2023%20april.pdf
http://www.jagvillveta.se/
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/HEDERSFORTRYCK/SV/KOMPETENSTEAM-KONSULTATIVT-STOD/Pages/default.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/HEDERSFORTRYCK/SV/KOMPETENSTEAM-KONSULTATIVT-STOD/Pages/default.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/HEDERSFORTRYCK/SV/KOMPETENSTEAM-KONSULTATIVT-STOD/Pages/default.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/HEDERSFORTRYCK/SV/KOMPETENSTEAM-KONSULTATIVT-STOD/Pages/default.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationell strategi för att nå 

målet om mäns våld mot kvinnor 

En samlad nationell strategi för att nå det 

jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra håller på att arbetas fram. Uppdraget 

ska slutredovisas senast den 29 maj 2015. 

Läs mer:  

www.regeringen.se/sb/d/108/a/234787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsernas uppdrag 

Länsstyrelserna har i uppdrag att erbjuda regionalt 

kompetensstöd och metodstöd till kommuner och ideella 

organisationer inom området våld i nära relationer. 

Uppdraget utgör även en del av länsstyrelsernas 

samordningsuppdrag som utgår från det fjärde 

jämställdhetsmålet, att mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra.  

I kompetens-och metodstödsuppdraget ingår att integrera 

aktuell lagstiftning och ny kunskap i kommuner och ideella 

organisationer så att våldsutsatta kvinnor, barn som 

upplever våld samt våldsutövare erbjuds det stöd och den 

hjälp de är i behov av. Uppdraget genomförs i samarbete 

med Socialstyrelsen som fördelar utvecklingsmedel inom 

området. 

Mäns våld mot kvinnor - Länsstyrelsen Västra Götaland 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är VKV? 

VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om 

våld i nära relationer. VKV samlar, skapar och sprider 

kunskap och är till för hälso- och sjukvården inom Västra 

Götalandsregionen. 

VKV utbildar målgruppen hälso- och sjukvården och 

studenter. 

VKV bedriver också forskning och utvecklingsprojekt om 

metoder som ska leda till ett bättre bemötande och bättre 

omhändertagande av patienter utsatta för våld i nära 

relationer och sexuella övergrepp. 

Läs mer: www.valdinararelationer.se 

 

 

Vad är NCK? 

NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid, är Sveriges 

expertcentrum för kvinnofrid och finns vid Uppsala 

universitet. 

NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja 

kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot 

kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 

samkönade relationer.  

I NCK:s kunskapsbank kan du söka kunskap inom dessa 

områden. Här hittar du forskare och aktuella 

forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd 

publikationer från NCK och andra myndigheter. 

Läs mer: www.nck.uu.se 

NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. 

 

 

 

Webbstöd för kommuner 

Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 

har tillsammans utvecklat ett metod- och kompetensstöd 

anpassat för kommuner och socialtjänstens arbete inom 

området Mäns våld mot kvinnor och Våld i nära relationer. 

Webbstödet innehåller praktiskt inriktade texter, 

publikationer från berörda myndigheter samt reportage om 

”lärande exempel” från olika kommuner. 

Webbstödet är under uppbyggnad och kommer att utvecklas 

löpande. 

Läs mer: 

www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/for-

kommuner/webbstod 

Projekt Våld i nära relationer i Fyrbodal 

Kontakt: 
Gerd Holmgren, processledare, 0520 - 49 50 70 , gerd.holmgren@trollhattan.se 

Anna Sandberg, projektledare, 0304 - 33 41 02, anna.sandberg@orust.se 

Anders Sandberg, projektledare, 031 - 367 94 17 anders.sandberg@socialresurs.goteborg.se 

 
Foto: Natur & Retur 

Nästa infoblad kommer i maj! Tema: 

Det civila samhällets insatser 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/234787
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/mans-vald-mot-kvinnor/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/mans-vald-mot-kvinnor/Pages/default.aspx
http://www.valdinararelationer.se/
http://www.valdinararelationer.se/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/
http://www.nck.uu.se/
http://www.kvinnofridslinjen.se/
http://www.kvinnofridslinjen.se/
http://www.kvinnofridslinjen.se/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/for-kommuner/webbstod/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/for-kommuner/webbstod/
mailto:gerd.holmgren@trollhattan.se
mailto:anna.sandberg@orust.se

