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Våld i nära relationer 
i Fyrbodal 

                                            

Välkommen till infoblad nr 4 från projektet! 

 Projektet Våld i nära relationer i Fyrbodal har fortsatt under hösten med Ulrika Billme som ny 

projektledare. Anna Sandberg och Anders Sandberg har efter sin avrapportering i projektet 

återgått till sina ordinarie uppdrag. De är dock kvar som ett fortsatt stöd i projektet. Gerd 

Holmgren är kvar som projektets processledare. 

Projektets kartläggning är genomförd och har resulterat i en rapport som finns att hitta här. 

Kartläggningen visar att flera kommuner behöver fortsätta utveckla sitt arbete mot våld i nära 

relationer för att uppfylla Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd. 

I kartläggningen framkom att kommunerna har behov av stöd i utvecklingsarbetet inom 

följande områden: strategiskt arbete, samverkan, metodstöd/konsultation, utbildning, 

nätverk, insatser och stöd/gruppverksamhet, samt samordning av befintliga akuta boenden i 

Fyrbodal. Arbetet landade i ett förslag där utgångspunkten är att erbjuda en rättssäker, 

likvärdig och trygg hantering i arbetet mot våld i nära relationer oavsett bostadsort 

Förslaget är att det fortsatta arbetet mot våld i nära relationer i Fyrbodal ska genomföras i två 

Foto: 
Natur & Retur 

Tips: 

 

 

 

 

 

Film: 
The Mask you live in 

Denna dokumentär om den 

amerikanska ”pojkkrisen” 

förklarar hur en sund 

generation män bör uppfostras 

och innehåller intervjuer med 

experter och akademiker. 

Finns på Netflix. 

 

 

 

 

 

Spöket 

Den senaste filmen från Måsen 

film AB. En film om hur det är 

för ett barn att leva med 

skyddad identitet. Studiehäfte 

finns att beställa till. 

Läs mer på Måsen film AB 

 

Poddavsnitt 

Lyssna på BRÅ:s poddavsnitt 

om våld i nära relationer: 

http://bra.se/podd  

 

 

 

 

Kommunnätverk 
mäns våld mot kvinnor 

Länsstyrelsens 

kommunnätverk riktar sig till 

personer som har ett 

samordnande ansvar i frågor 

som rör mäns våld mot kvinnor 

och våld i nära relationer i sin 

kommun. Kontakta 

katarina.bjorkgren@lansstyrelsen.se  

om du vill veta mer eller 

anmäla dig till nätverket. 

 

Infoblad 4 
november 2016 

Rapport från nätverksträffen 6 oktober 

Den 6 oktober hölls en första nätverksträff på Bohusläns museum. 12 av 15 kommuner 

fanns på plats med representanter som på olika sätt arbetar med våld i nära relationer i 

sin kommun. Det stora engagemanget visar tydligt att det finns ett behov av detta 

nätverk. 

Efter några informationspunkter, där bland annat projektet presenterades, gjordes en 

kommunrunda där varje kommun presenterade nuläge och utmaningar i sitt arbete med 

våld i nära relationer. Några gemensamma nämnare återfanns, liksom flera teman att 

diskutera vidare. 

Träffen hade som främsta syfte att konstituera detta nätverk, och tillsammans kom man 

fram till att nätverket ska träffas fysiskt två gånger per termin. I Fyrbodal finns stor 

potential till erfarenhetsutbyte och lärdomar kommuner emellan. 

steg med start från och med 1 januari 2017. Steg 1 innebär att ge processtöd 

till framförallt kommunerna. Det innebär också att bygga upp en struktur med 

styrgrupp och arbetsgrupp för det fortsatta arbetet i Fyrbodal och därmed 

förbereda för steg 2. 

Steg 2 innebär att kunna erbjuda likvärdiga insatser för våldsutsatta, barn 

som har bevittnat våld och våldsutövare för alla invånare i Fyrbodal oavsett 

bostadsort. 

http://www.vardsamverkanfyrbodal.se/sv/Vardsamverkan-Fyrbodal2/Organisering/Temagrupper/Vald-i-nara-relationer/
http://www.netflix.com/
http://www.masenfilm.se/
http://bra.se/podd
mailto:katarina.bjorkgren@lansstyrelsen.se
http://www.vardsamverkanfyrbodal.se/upload/V�rdsamverkan%20Fyrbodal/Nya%20hemsidan/Organisering/Samverkansomr�den/Vald_i_nara_relationer/Dokument%202016/Slutrapport_Fyrbodal_mot_v�ld_2016-06-01.pdf


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Webbkursen är skapad av NCK tillsammans med socialstyrelsen och 

länsstyrelsen och är en del i ett långsiktigt uppdrag om 

kompetensstöd. Webbkursen möjliggör för kommuner att vara 

självförsörjande med baskompetens på området. 

Baserad på socialstyrelsens riktlinjer och NCK:s erfarenheter av att 

utbilda om våld ger den en god introduktion till de som saknar 

förkunskaper, och är en språngbräda till vidare fördjupning på 

området. Experter från olika verksamheter från hela landet 

medverkar i utbildningen.  

Utbildningen är gratis och kan användas av alla yrkesgrupper, för att 

bredda och öka kompetensen i hela kommunen. Man skapar bara en 

inloggning och tar del av utbildningens fem olika kapitel. Man har 

möjlighet att kryssa i vilket yrke/roll man har så får man lite 

reflektioner/frågor längs utbildningens gång som fokuseras utifrån 

just den rollen man har.  

Man kan välja att genomföra utbildningen enskilt eller i grupp. Vill 

man köra gruppspåret finns en utbildningsmanual som hjälp till 

kursledare. Varje år i september kommer man följa upp hur 

utbildningen används. 

 www.webbkursomvald.se 

 

 

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

Ulrika Billme, projektledare, 0526-191 47, ulrika.billme@stromstad.se 

 

 

Projekt Våld i nära relationer i Fyrbodal 

 

Foto: Natur & Retur 

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 Vårdsamverkan Fyrbodals webbplats 

 

Lanserade webbutbildningar: 

Webbaserad introduktionskurs 

om mäns våld mot kvinnor 
 
Den 28 september hölls ett lanseringsseminarium i 

Göteborg för den nya webbaserade introduktionskursen 

om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Webbutbildning om 

hedersrelaterat våld och förtryck 
 I utbildningen får du lära dig om mänskliga rättigheter, 

hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om 

tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell 

funktionsnedsättning och heder. 

Webbutbildningen har tagits fram av Migrationsverket med stöd från 

Länsstyrelsen Östergötland.  

Läs mer på Hedersförtryck.se 

 

 

 

 

 

Utbildningar på gång: 

Utbildning med fokus på äldre 
och funktionshindrade 

I samarbete med Länsstyrelsen anordnar projekt 

Fyrbodal – Våld i nära relationer den 18 november 

en heldagsutbildning inom området våld i nära 

relationer med fokus på äldre och funktionshindrade 

personer. 

Utbildningen arrangerades i våras och var då väldigt 

välbesökt. Föreläsare är Kerstin Kristensen som är 

fil. magister och utbildningsansvarig på 

KvinnofridsAkademin och som tidigare varit 

projektledare för Dubbelt utsatt. 

Utbildningen är på Bohusläns museum i Uddevalla 

och anmälan finner du via inbjudan. 

Våld i ungas vardag 

Hälsokällan bjuder in till en utbildningsdag 29 november 

som är uppstarten av ett våldsförebyggande projekt i 

Fyrbodalsområdet med syfte att förebygga våld och 

utsatthet bland barn och unga. 

Projektets mål är att öka kunskapen hos viktiga vuxna 

om våldets orsaker och konsekvenser, informera om 

strategier för att förebygga våld och ungas utsatthet för 

våld samt främja inkludering. Inbjudan och anmälan till 

utbildningsdagen hittar du här. 

 

 

http://www.webbkursomvald.se/
mailto:gerd.holmgren@trollhattan.se
mailto:ulrika.billme@stromstad.se
http://www.vardsamverkanfyrbodal.se/sv/Vardsamverkan-Fyrbodal2/Organisering/Temagrupper/Vald-i-nara-relationer/
http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/webbutbildning-om-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
http://www.vgregion.se/upload/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsn%c3%a4mnder/HSN%20N/Inbjudan%20utbildningsdag%2018%20nov.pdf
http://www.vgregion.se/upload/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsn%c3%a4mnder/HSN%20N/Konferens%20inbjudan%20V%c3%a5ld%20i%20ungas%20vardag%2029%20nov%2016.pdf



