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Fyrbodals arbete mot våld i nära relation 

Slutrapport 2017 

 

Inledning 
Projektet ”Våld i nära relationer i Fyrbodal” som initierades av vårdsamverkan Fyrbodal i 

januari 2015 avslutades i december 2016, och en ny fas tog vid. För 2017 finansierades en 

samordnartjänst på 30 %  av socialnämnderna i respektive kommun i Fyrbodal.  

Arbetet har under 2017 bedrivits1 enligt de önskemål från kommunerna som kom fram i den 

kartläggning som genomfördes i projektet under 2015-2016.  

Tjänsten placerades organisatoriskt hos Enheten mot våld i nära relationer i Trollhättans stad, 

med följande arbetsbeskrivning: 

 Arrangera kompetensutveckling i form av två utbildningsdagar 

 Arrangera två nätverksträffar per termin 

 Sammanställa och skicka ut två informationsblad per termin 

 Skapa och underhålla en gemensam digital plattform för att möjliggöra delning av 

kunskap, arbetssätt och metoder 

 Erbjuda konsultationsmöjligheter och stöd 

 

Innehåll i insatserna 2017 

Utbildningsdagar 

Två utbildningsdagar har anordnats, i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och 

Fyrbodals kommunalförbund. Båda hölls på Bohusläns museum. 

Den 9 maj var temat hedersrelaterat våld och förtryck.2 149 personer deltog, från 12 

kommuner. Deltagarna kom från olika verksamheter med flest från socialtjänst, skola och 

polis. 

Den 26 oktober var temat Att möta den som utövar våld i nära relationer3, 65 personer deltog, 

framförallt från socialförvaltningarna i 11 kommuner. 

 

                                                           
1 Se Bilaga 1 för ett årshjul för arbetet 2017 
2 Se Bilaga 2 för inbjudan/program till utbildningsdagen.  
3 Se Bilaga 3 för inbjudan/program till utbildningsdagen. 
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Nätverksträffar 

Fyra nätverksträffar har arrangerats; 2 mars, 5 maj, 14 september och 7 december, kl. 9.00-

12.00 på Bohusläns museum. Totalt har 48 personer från 14 kommuner deltagit någon gång i 

nätverket. Tabellen nedan visar en översikt av innehåll och deltagare på respektive 

nätverksträff.  

Nätverksträffar 2017 

Datum 
Antal 

deltagare 

Antal 

kommuner 

representerade 

Innehåll 

2 mars 15 9 

Anders Sandberg från Dialoga föreläste om våldsutövare. 

Deltagarna fick också arbeta praktiskt med att sätta små, 

konkreta mål att uppnå i sin respektive kommun till nästa träff. 

5 maj 18 11 

Jenny Norén från SKL pratade om framgångsfaktorer i 

kommunalt kvinnofridsarbete och Jeanette Rahbe från 

Tjejjouren Väst presenterade sin rapport om kvinno- och 

tjejjourer i Fyrbodal. 

14 sep 20 10 

Anna Sandberg från Orust kommun presenterade rutiner inom 

vård och omsorg och stöd och omsorg. Nytt målsättningsarbete 

för respektive deltagare. 

7 dec 7 5 

Diskussion – utvärdering av arbetet 2017 samt vad man önskar 

inför 2018. Uppföljning av mål samt vad man sitter med för 

utmaningar i respektive kommun. 

 

Förutom gästföreläsare ägnades också tid på nätverksträffarna till information om senaste nytt 

samt frågor som deltagare vill lyfta med de andra kommunerna. Forumet möjliggör ett utbyte 

av erfarenheter och tips kommunerna emellan. 

Fördjupningsdag 

En insats som inte var planerad från början men som tillkom under året, var den 

fördjupningshalvdag som i november arrangerades för nätverket. Enheten mot våld, 

kriscentrum i Uddevalla tog emot i sina lokaler och var medarrangörer och värdar. De 

presenterade sin verksamhet och därefter fick deltagarna arbeta i blandade grupper med 

våldsfallbeskrivningar. Temat på dagen var kunskapsutbyte, och genom arbete med fokus på 

fallbeskrivningar konkretiserades ett utbyte av olika arbetssätt, rutiner, kunskap och metoder 

kommunerna emellan. En reflektion som flera deltagare gjorde var att vi tillsammans hade en 

så trevlig, engagerad och positiv energi trots de svåra frågorna. Illustrationen av ord nedan 

baseras på en enkel utvärdering som gjordes på plats, och tydliggör de positiva reaktioner från 

deltagarna som signalerar att en liknande dag bör anordnas även under 2018. 
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Informationsblad 

Fyra informationsblad har skickats ut, i februari, april, september och november. Innehållet i 

informationsbladen består av nyheter om vad som är på gång inom området våld i nära 

relation, information om kommande konferenser samt tips på rapporter, böcker, filmer m.m. 

Digital plattform  

Med hjälp av Fyrbodals kommunalförbund möjliggjordes under 2017 önskemålet om en 

digital plattform. Inloggningsuppgifter har skickats till nätverksdeltagare och till IFO-chefer i 

varje kommun, vilka har möjlighet att logga in och mötas på plattformen. I dokumentbanken  

på plattformen finns möjlighet att ta del av och lägga upp olika dokument, exempelvis 

metoder och rutiner, checklistor, handlingsplaner m.m. Där ligger också material från våra 

nätverksträffar samt projektets kartläggningsrapport och informationsblad. På plattformen 

finns också ett diskussionsforum där deltagare har möjlighet att diskutera olika 

frågeställningar och ta hjälp av varandras kompetens.  

Konsultationsmöjligheter och stöd 

I samordnarrollen ingår också att finnas till för konsultation och stöd. En del frågor har 

kommit från enskilda kommuner, som önskat tips på hur de kan gå vidare med olika 

frågeställningar.  

Utvärdering av arbetet 2017 

Metod 

För utvärderingen av arbetet har IFO-chefer och nätverksdeltagare tillfrågats. Till IFO-chefer 

skickades en webbenkät bestående av tre frågor som handlade om hur nöjda de är med arbetet 

ur ett övergripande perspektiv, vilken nytta den kan se att arbetet har gett kommunen samt 

önskemål på utbildningsteman för 2018. Nätverksdeltagarna har dels utvärderat muntligt vid 

den sista nätverksträffen för året (7 dec) och dels genom en webbenkät. I webbenkäten fick 

man gradera vad man tycker om utbildningsdagar, nätverksträffar, informationsblad och den 

digitala plattformen, på en skala 1-4, samt motivera sina svar. Därefter följde tre frågor om 

vilka behov som finns framöver, önskemål på utbildningsteman samt övriga kommentarer.  
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Resultat 

IFO-chefer om nyttan av arbetet 

12 IFO-chefer har svarat på webbenkäten. Diagrammet nedan visar att de, ur ett övergripande 

perspektiv är nöjda med det arbete som har gjorts.  

 

10

2

0 0

Hur nöjd är du, ut ett övergripande perspektiv, 
med det som levererats?

Mycket nöjd Ganska nöjd Inte så nöjd Inte alls nöjd

 
 

På frågan om vilken nytta arbetet har gett i kommunerna lyfter IFO-cheferna att forumet är 

värdefullt, nyttigt och ger påfyllnad. För någon kommun har det gett bra stöttning för att starta 

upp arbete med VINR, och någon lyfter att det i kommunen har blivit mycket större 

delaktighet i frågan på hela IFO. En åsikt är också att Anders Sandbergs uppdrag tillfört 

mycket och att det kan bli användbart utifrån det övergripande strategiska arbetet som 

behöver göras. En IFO-chef har ingen tydlig uppfattning om vad arbetet har gett, och en 

annan ser fram emot att kommunen blir mer delaktig under 2018, då de under 2017 inte varit i 

fas att få ut så mycket av det som erbjudits. 

.  

Nätverksdeltagare om nätverksträffarna 

I den muntliga utvärderingen lyfte nätverksdeltagare det positiva i att slippa ”uppfinna hjulet” 

själv i respektive kommun. Genom nätverket får man kännedom om hur andra kommuner 

arbetar, samt tips och erfarenheter. En konkret, enkel positiv effekt är också snabbare 

kontaktvägar mellan kommuner. Att ha namn, ansikte, roll och kompetens på sina kollegor 

runt om i Fyrbodal underlättar för att ta kontakt med varandra. Ytterligare värden vi kan se är 

att kommunrepresentanterna delar med sig och tipsar om saker som sker lokalt i sina 

respektive kommuner, exempelvis föreläsningar och filmvisningar som resterande 

Fyrbodalskommuner får inbjudan och är välkomna till.  
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Diagrammet nedan visar att majoriteten av de svarande på webbenkäten (totalt 14 svar) tycker 

att nätverksträffarna har varit mycket bra: 

 

 
 

 

Några är nya i nätverket och svarar i webbenkäten att de därför inte har tillräckligt med 

erfarenhet eller information för att tycka till, men att den enstaka träff de varit med på har 

varit bra. Ett par citat från utvärderingen bekräftar det engagemang och den energi vi 

arrangörer har upplevt finns i Fyrbodal för att samverka och nätverka i arbetet mot våld i nära 

relation:  

 

Tycker det är bra och givande att träffa andra som är engagerade i frågorna, som 

man får energi att fortsätta i hemkommunen. 

 

Tack för en möjlighet att få kontakt med och möjlighet att dela kunskaper med 

andra kommuner, det har varit till stor nytta under året. 

Nätverksdeltagare om den digitala plattformen 

Utvärderingen av den digitala plattformen bekräftar det vi har upplevt under året; att 

plattformen inte har hunnit ”sätta sig” ännu. Precis som de fysiska träffarna med nätverket är 

den digitala plattformen något som ”blir det man gör det till”, och om många bidrar med 

erfarenhet, kunskap, rutiner m.m. till plattformen kan det bli riktigt bra. Under hösten har det 

kommit fler dokument för att läggas upp på plattformen, vilket kan göra att fler loggar in och 

tar del av den. Någon kommenterade i webbenkäten att plattformen är bra men att hen 

använder den för dåligt, något som personen ska förbättra under 2018. Någon annan tror att 
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plattformen kommer att bli bra när fler kommer igång med arbetet. Som diagrammet visar har 

den största delen av de svarande inte tagit del av plattformen: 

 

4

4

00

6

Vad tycker du om den digitala plattformen?

Mycket bra Ganska bra

Inte så bra Inte alls bra

Har inte tagit del av den

 

 

Nätverksdeltagare om informationsbladen  

Som diagrammet nedan visar är majoriteten mycket positiv till de fyra informationsbladen 

som skickades ut under 2017.  

 

10

1

1

2

Vad tycker du om årets infoblad?

Mycket bra Ganska bra Inte så bra Har inte sett dem
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Nätverksdeltagare om årets utbildningsdagar  

Utvärderingen av årets utbildningsdagar ger en lite mer skiftande bild, vilket kanske inte är så 

konstigt. Såsom det ofta är med utbildningsdagar har man olika förväntningar på vad de ska 

ge, och beroende på bland annat kunskapsnivå är utbildningar olika mycket givande för olika 

personer.  

6

3

2

0

3

Vad tycker du om årets utbildningsdagar?

Mycket bra Ganska bra Inte så bra Inte alls bra Har inte deltagit

 

Kunskap man efterfrågar 

Både IFO-chefer och nätverksdeltagare tillfrågades om önskemål på teman för kommande 

utbildningsinsatser. Nedan listas de teman som framförallt lyfts fram i utvärderingen. Siffran 

inom parentes avser antalet gånger samma tema nämnts i utvärderingen. 

 Hur man kan arbeta med våldsutövare (6) 

 Fråga om våld (3) 

 Hedersrelaterat våld (3) 

 Barnperspektiv 

o Möta barn som utsätts för våld och övergrepp (2)  

o Barn som bevittnat våld  

o Våldets konsekvenser för barn  

o Anknytningsmönster vid våld 

 Hur man bedriver ett framgångsrikt förebyggande arbete (2) 

 Lagar kring våld i nära relation 

 Våld i samkönade relationer (HBTQ) 
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 Äldreomsorg samt personer med funktionsnedsättning 

 FREDA 

 Hur andra kommuner jobbar för att samverka trots sekretess etc. 

 Jag önskar titta på andra kulturer, eftersom vi idag utgår mycket från Kanadensisk och 

västerländska kulturer.  

Nätverksdeltagare om behov framöver i sin respektive kommun 

I utvärderingen till nätverket ställdes också frågan om vilka behov som finns i respektive 

kommun och som man vill lyfta i Fyrbodalsarbetet under 2018.  

Behovet av utbildning och fortbildning nämns bland svaren. Man har exempelvis en önskan 

om att kunna erbjuda grundutbildning för nyanställda. Någon lyfter också vikten av att 

politiker och chefer får större kännedom om frågorna. 

Man pekar också på behov av insatser för utsatta och utövare, och fler bostäder. 

Andra strategiska frågor som nämns är ökad samverkan, både mellan verksamheter i 

kommunen och mellan kommuner i Fyrbodal, samt ett samlat helhetsgrepp i frågan på  

kommunnivå, med tydlig ansvarsfördelning. 

Framtiden och fortsatt arbete 
Vi ser tillbaka på ett intressant och spännande år, där vi konstaterar att det lokala arbetet med 

våld i nära relationer i respektive kommun har tagit fart generellt, vilket också är en vinst i det 

gemensamma arbetet i Fyrbodal. En tydlig feedback vi får på arbetet är genom antalet 

deltagare på nätverksträffar och på utbildningsdagarna, samt det engagemang och den energi 

som finns för dessa frågor. Att kommunerna valt att göra den här gemensamma satsningen 

ligger också till grund för Länsstyrelsen västra Götalands beslut att möjliggöra ytterligare stöd 

genom Anders Sandbergs projektanställning på Fyrbodals kommunalförbund. Han finns till 

kommunernas förfogande fram till september 2018. 

Under hösten 2017 ställdes en förfrågan till kommunerna om fortsatt gemensamt 

utvecklingsarbete med våld i nära relationer, vilket man har sagt  ja till. Vi kommer därför att 

genomföra samma insatser 2018 som 2017, med samma samordnarfunktion. Första delen av 

2018 kommer vi dessutom att tillsammans med kommunerna diskutera och arbeta med att ta 

fram en vision för hur det gemensamma arbetet skulle kunna fortsätta permanent från och 

med 2019. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet i Fyrbodal! 

 

 

Slutligen vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Kontaktuppgifter för frågor  
Ulrika Billme, samordnare. 

0526 - 191 47, ulrika.billme@trollhattan.se  

Gerd Holmgren, enhetschef på enheten mot våld i nära relationer, Trollhättans stad. 

0520 - 45 50 70, gerd.holmgren@trollhattan 

mailto:ulrika.billme@trollhattan.se
mailto:gerd.holmgren@trollhattan
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Välkommen till en utbildningsdag med tema 

Hedersrelaterat våld och förtryck 
 

I samarbete med Länsstyrelsen och kommunalförbundet Fyrbodal anordnar 

Fyrbodal mot våld i nära relationer denna heldag. 

Syftet med dagen är att ge kunskapshöjning om hedersproblematik och 

förebyggande arbete samt att lyfta samverkan för att ge utsatta stöd och skydd.  

  

Datum: Tisdag 9 maj  

Tid: 8.30-16.00 

Plats: Hörsalen Bohusläns museum, Uddevalla 

Anmälan och information: Anmäl dig via denna länk senast 25 april  

Konferensen är avgiftsfri, men vi vill att du avanmäler dig om du får förhinder. 

För övriga frågor kontakta gärna:  

Ulrika Billme, samordnare för arbetet mot våld i nära relationer i Fyrbodal 

ulrika.billme@trollhattan.se eller 0526-191 47 

 

Program:  

8.30 Fika och mingel 

9.00 Inledning 

9.15 Katarina Björkgren - Mäns våld mot kvinnor i ett historiskt perspektiv 

10.15 Paus  

10.30 Christina Malmqvist – Hedersrelaterat våld och förtryck  

12.00 Lunch - ombesörjes på egen hand 

13.00 Forts. Christina Malmqvist – Hedersrelaterat våld och förtryck 

14.30 Fika 

15.00 Emmelie Rönnberg – Bygga Broar - med barn och unga i centrum 

16.00 Avslutning 

 

http://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=241637a4629575e5e287612c58fa77e65e1c948&Origin=Direct
mailto:ulrika.billme@trollhattan.se


  Bilaga 2. Inbjudan/program till utbildningsdag 1 
.     Bilaga 1. Årshjul för arbetet 2017 

 

 

Medverkande: 

 

Katarina Björkgren, länsstyrelsen västra Götalands län  
Katarina Björkgren har under mer än 20 år arbetat på olika sätt mot mäns våld mot kvinnor, dels som 

socionom med att möta våldsutsatta vuxna och barn och dels med utbildning och metodstöd inom 

området. Hon arbetar idag på Länsstyrelsen Västra Götalands län som utvecklare med ansvar för 

jämställdhetspolitikens delmål ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Katarina föreläser om mäns 

våld mot kvinnor i ett historiskt perspektiv. 

 

Christina Malmqvist, Östergötlands nationella kompetensteam 
Christina Malmqvist är socionom och har jobbat ca 15 år med utredningar på främst barn och unga 

fram tills att hon började jobba med hedersproblematik, först i projektform och sedan som en fast 

verksamhet som hederssamordnare i Lund. Arbetet innefattar utbildning, konsultation och att driva 

och medverka i olika förebyggande projekt, bland annat Bygga  Broar, Kärleken är fri och FreeZone. 

Sedan våren 2014 har Christina även arbetat för Länsstyrelsen Östergötlands Nationella 

kompetensteam som har det nationella uppdraget att arbeta med hedersfrågor. I arbetet ingår att 

bemanna en nationell stödtelefon, medverka i att framställa informationsmaterial och att föreläsa. 

Christina föreläser om vad hederskultur är och hur vi kan förstå dess logik, om könsstympning och 

barn- och tvångsäktenskap och varför det är så viktigt att vi arbetar aktivt med förebyggande arbete, 

råd, stöd och att agera för att skydda den utsatta. 

 

Emmelie Rönnblad, processtödjare Bygga Broar 
Emmelie Rönnblad har under många år arbetat inom förskolan och skolan i stadsdelen Västra 

Hisingen, Göteborgs stad, och arbetar nu också som processtödjare för utvecklingsarbetet Bygga Broar 

i samma stadsdel. Bygga Broar pågår för närvarande i Lund, Hörby, Halmstad och Västra Hisingen. 

Syftet med utvecklingsarbetet är att stärka bland annat pedagogers, elevhälsas, personal från BVC och 

MVC samt socialsekreterares kunskap och kompetens ur ett interkulturellt perspektiv och att erbjuda 

konkreta verktyg och modeller för hur personalen kan föra processinriktade värdegrundsdialoger i 

samverkan med föräldrar. Emmelie berättar om Bygga Broar och om sina erfarenheter av arbetet i 

Västra Hisingen. 

 

 

Fyrbodals arbete mot våld i nära relation 

Fyrbodals arbete mot våld i nära relation startade 2015 som ett projekt initierat av Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Under 2017 fortsätter arbetet i den gemensamma satsningen av och för Fyrbodals kommuner. Förutom 

nätverksträffar, nyhetsblad och en gemensam plattform för rutiner och metoder, ska två utbildningsdagar 

arrangeras under året. 

Kontakt: 

Ulrika Billme, samordnare, 0526-191 47, ulrika.billme@trollhattan.se  

Gerd Holmgren, enhetschef på enheten mot våld i nära relationer, Trollhättans stad, 0520 - 45 50 70 

gerd.holmgren@trollhattan.

mailto:ulrika.billme@trollhattan.se
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Välkommen till en utbildningsdag med tema 

Att möta den som utövar våld i nära relationer 
 

I samarbete med Länsstyrelsen och kommunalförbundet Fyrbodal anordnar 

Fyrbodal mot våld i nära relationer denna heldag. 

Syften med dagen: 

 Ökad kunskap om den som utövar våld i nära relationer  

 Att uppmärksamma vikten av att upptäcka utövaren av våld för att kunna erbjuda stöd 

och hjälp till ett förändrat beteende.  

 Ge konkreta exempel på hur arbetat kan organiseras och utföras. 

 

Att arbeta med och möta den som utövar våld syftar till att stoppa våldet och placera ansvar, 

öka säkerheten för utsatta vuxna och barn samt erbjuda en möjlighet till förändring. 

Datum och tid: Torsdag 26 oktober, kl. 8.30-15.30 

Plats: Hörsalen Bohusläns museum, Uddevalla 

Anmälan och information: Anmäl dig via denna länk senast 12 oktober  

Konferensen är avgiftsfri, men vi vill att du avanmäler dig om du får förhinder. 

 

Program:

  8.30  Fika och mingel 

  9.00  Inledning 

  9.15    Vilken funktion fyller våldet och vem är våldsutövare 

10.30  Paus  

10.50   Bemötande – att synliggöra våldet och placera ansvar  

12.00  Lunch - ombesörjes på egen hand 

13.00  Trollhättan, en modell – från organisation till enskilda samtal 

14.00  Fika 

14.20  Diskussion utifrån exempel 

15.00  Att förebygga våld, och hur går vi vidare 

15.30  Dagen avslutas

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=253071a35de8766307bba5eccf57f4b39c11984&Origin=Direct
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Medverkande: 

 

Anders Sandberg, Kommunalförbundet Fyrbodal  

Anders Sandberg är utbildad socionom och har under många år arbetat med våld i nära 

relationer. Han var med och startade Kriscentrum för män i Malmö 2002 där fokus var att 

inbjuda och erbjuda utövare av våld samtal och behandling. Under fyra år var Anders 

ordförande för Rikskriscentrum som är en nationell organisation som samlar Sveriges 

verksamheter som arbetar med utvöraren av våld i nära relationer. De sista fem åren har 

Anders arbetat på Dialoga - Kompetenscentrum om våld i nära relationer i Göteborg med 

utbildning och verksamhetsutveckling. Från 1 september 2017 arbetar Anders i ett 1-årigt 

projekt i Fyrbodal för att stödja kommunerna i arbetet mot våld i nära relationer. 

 

Sara de Blanche, Enheten mot våld i nära relationer, Trollhättans stad 

Sara de Blanche har arbetat som socionom i drygt 25 år inom olika verksamhetsområden och i 

olika positioner i socialtjänst. Sedan 3 år tillbaka är hon anställd på enheten mor våld i nära 

relation i Trollhättans stad. I sitt arbete träffar hon både våldsutsatta och våldsutövande vuxna 

både enskilt och i grupp. Hon arbetar också med metodutveckling inom området våld i nära 

relationer och ger utbildningar och föreläsningar i ämnet både inom den egna organisationen 

och utanför. Syftet med föreläsningarna och utbildningarna är att våld ska upphöra och våld 

inte ska upprepas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrbodals arbete mot våld i nära relation 

Fyrbodals arbete mot våld i nära relation startade 2015 som ett projekt initierat av Vårdsamverkan Fyrbodal. 

Under 2017 fortsätter arbetet i den gemensamma satsningen av och för Fyrbodals kommuner. Förutom 

nätverksträffar, nyhetsblad och en gemensam plattform för rutiner och metoder, ska två utbildningsdagar 

arrangeras under året. 

Kontakt: 

Ulrika Billme, samordnare, 070-5608366, ulrika.billme@trollhattan.se  

Gerd Holmgren, enhetschef på enheten mot våld i nära relationer, Trollhättans stad, 0520 - 45 50 70 

gerd.holmgren@trollhattan.se

mailto:ulrika.billme@trollhattan.se


 

 

 


