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Ideella föreningar står för ett omfattande stödarbete för 

våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat och lever med 

våld. Till exempel erbjuder flertalet av landets kommuner 

tillfälligt boende som drivs av en ideell förening. 

Socialstyrelsen har sedan tidigare förtydligat att kommunens 

socialnämnd bär huvudansvaret för att en insats enligt 

Socialtjänstlagen uppfyller kraven på god kvalitet, även om 

genomförandet av insatsen har överlämnats till en enskild 

verksamhet, till exempel en ideell förening. 

Läs mer i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 2/2012 

Våld i nära relationer 
i Fyrbodal 

                                            

Kartläggningen av arbetet i kommunerna har börjat 

 Välkommen till infoblad 2 från projekt Våld i nära relationer i Fyrbodal! 

Tema för det här numret är Det civila samhällets insatser. Men först en liten lägesrapport om 

arbetet i projektet hittills: 

Under våren har vi genomfört två välbesökta halvdagskonferenser i samarbete med 

länsstyrelsen och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, 

VKV. 

Vi har besökt elva kommuner och presenterat projektet för olika ledningsgrupper. 

Kartläggningen av hur arbetet bedrivs har påbörjats. Till hösten ska kartläggningen 

genomföras med samtliga kommuner och med nyckelpersoner inom Hälso- och sjukvården. 

Vi arbetar nu med att boka tider för detta arbete. 

Med denna rapport och detta infoblad önskar vi från projektets arbetsgrupp en trevlig 

sommar och på återhörande till hösten! 

Gerd, Anna och Anders 

 

 

Foto: 
Natur & Retur 
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Reviderad handbok 

Socialstyrelsen har uppdaterat 

sin handbok om socialtjänstens 

och sjukvårdens arbete med 

våld i nära relationer. 

Läs mer på Socialstyrelsens 

webbplats 

Nationell strategi 

Nu finns förslag till nationell 

strategi mot mäns våld mot 

kvinnor och hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

Strategin ska utgöra en grund 

för uppföljning och utvärdering 

av regeringens insatser för att 

nå det jämställdhetspolitiska 

delmålet om att mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra. 

Strategin är tänkt att sträcka 

sig över en tioårsperiod. 

Läs betänkande 

(SOU 2015:55) 

Öppna jämförelser 

För fjärde gången redovisar 

Socialstyrelsen öppna 

jämförelser av kommunernas 

stöd till brottsoffer vid våld i 

nära relationer. 

Genom öppna jämförelser kan 

du jämföra kvaliteten på hälso- 

och sjukvårdens och social-

tjänstens olika verksamheter 

över hela Sverige. 

Jämförelserna redovisas per 

kommun. 

Läs mer på Socialstyrelsens 

webbplats 

 

 

Det civila samhällets insatser i arbetet med våld 

Infoblad 2 
juli 2015 

Har du tips på material till 

infobladet? 

Vet du någon mer 

som skulle vilja ha  

infobladet? 

Kontakta oss! 

Kontaktuppgifter finns på 
nästa sida. 

 

Projekt Våld i nära relationer i Fyrbodal är initierat av Vårdsamverkan Fyrbodal och syftar till att 

kartlägga hur arbetet mot våld i nära relationer bedrivs idag samt vilket stöd som efterfrågas inom 

kommuner och hälso- och sjukvård. 

Läs tidigare infoblad från projektet 

 

På nästa sida hittar du resurser både lokalt och nationellt när det gäller insatser från 

civilsamhället i arbetet kring våld i nära relationer. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19125/2013-5-53.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015april/nupublicerasdennyahandbokenvald
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015april/nupublicerasdennyahandbokenvald
http://www.regeringen.se/contentassets/738becd6961e4a3d8d986c00b8c8bc9e/nationell-strategi-mot-mans-vald-mot-kvinnor-och-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-sou_2015_55.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/738becd6961e4a3d8d986c00b8c8bc9e/nationell-strategi-mot-mans-vald-mot-kvinnor-och-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-sou_2015_55.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/brottsoffer
http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/brottsoffer
http://www.vardsamverkanfyrbodal.se/upload/V%c3%a5rdsamverkan%20Fyrbodal/V%c3%a5ld%20i%20n%c3%a4ra%20relationer%20Fyrbodal/Informationsblad%20nr%201.pdf


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVINNOJOUREN RUNAN – TANUMSHEDE 

I Tanumshede finns kvinnojouren Runan. Här finns 

möjlighet till akut boende. 
kj.runan@gmail.com  
Tel: 0525-294 34 0730-26 01 32 

 

TJEJJOUREN VÄST 
Tjejjouren Väst finns för alla som identifierar sig som tjej i 

åldern 10-20 år. Den som funderar över något, känner sig 

ensam, har problem med vänner eller partner eller blir 

utsatt för någon typ av våld - alla är välkomna att ta 

kontakt. 

www.tjejjourenvast.se 

tjejjouren@gmail.com 

 

 

Nationella resurser 

KVINNOJOUREN TERRAFEM 

Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för 

kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan 

kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även 

en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och 

stödlägenheter. 

www.terrafem.org 

Tel: 020-52 10 10 

Lokalförening i Göteborg: 

infogoteborg@terrafem.org 

Tel: 031-704 84 10 

BROTTSOFFERJOUREN (BOJ) 
Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för 

alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att 

hitta vägen tillbaka. Brottsofferjouren består av lokala 

jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en 

telefoncentral som är gratis att ringa till. 

www.brottsofferjouren.se 

Tel: 0200-21 20 19 

I Fyrbodal finns följande brottsofferjourer: Vänersborg-

Dalsland, Uddevalla, Trollhättan-Lilla Edet 

och Strömstad-Tanum 

Brottsofferjourer i Fyrbodal och övriga Västra Götaland 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Resurser i Fyrbodal 

KVINNOJOURER I VÄST 

Kvinnojourer i Väst är en ideell förening vars främsta 

uppgift är att vara en förmedlande länk och ett 

förbindelseorgan mellan kvinno- och tjejjourer i Västra 

Götalands län och att arbeta i feministisk anda. Där finns 

bland annat kontaktuppgifter till samtliga kvinnojourer i väst. 

www.kvinnojourerivast.se 

info@kvinnojourerivast.se 

Tel/fax: 0322 - 108 82 

 

KVINNOJOUREN DUVAN – TROLLHÄTTAN 

Kvinnojouren Duvan är en ideell förening och ett 

komplement till det skyddade boendet som drivs i kommunal 

regi. De arbetar för att stödja kvinnor och deras barn och 

som varit utsatta för misshandel, kränkningar, hot, 

hedersrelaterat våld och trafficking. Jouren vänder sig främst 

till kvinnor i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet. 

www.kvinnojourenduvan.se 

kvinnojouren.duvan@hotmail.com 

Tel: 0520-398 70 

 

KVINNOJOUREN KAPRIFOLEN – UDDEVALLA 

Kvinnojouren Kaprifolen i Uddevalla ger stöd till kvinnor och 

tjejer som utsätts för kränkningar och våld. 

www.kvinnojourenuddevalla.se 

kvinnojouren.kaprifolen@comhem.se 
Tel: 0522-302 83  
 

KVINNOJOUREN FRIDA – SÄFFLE/ÅMÅL 

Kvinnojouren FRIDA är en förening som riktar sig till kvinnor 

och barn som är utsatta för våld och förtryck. Även som 

anhörig, vän, arbetskamrat eller medmänniska kan man ta 

kontakt. 

www.kvinnojourenfrida.se 

frida@kvinnojourenfrida.se 
Tel: 0533 - 68 17 36, 0706 10 55 48 
 

KVINNOJOUREN EMELIE – STRÖMSTAD 

I Strömstad finns kvinnojouren Emelie. Här finns möjlighet till 

akut boende. 

kv.j.emelie.10488@telia.com 

Tel: 0526-104 88, 0703-56 85 85 

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 

 

Projekt Våld i nära relationer i Fyrbodal 

 

Foto: Natur & Retur 
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