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Inledning 

Projektet ”Våld i nära relationer i Fyrbodal” drevs år 2015 till 2016 av vårdsamverkan 

Fyrbodal. En kartläggning av arbetet med våld i nära relation genomfördes då av 

projektledarna Anna Sandberg och Anders Sandberg, och processledare för projektet var Gerd 

Holmgren. Därefter övergick arbetet i en gemensam kommunsatsning under 2017 och 2018 

med en samordnartjänst på 30 % finansierad av socialnämnderna i respektive kommun, och 

organisatoriskt placerad hos Trollhättans stad. Innehållet i arbetet har baserats på de behov 

och önskemål som framkommit i projektets kartläggning, samt under tiden därefter. 

Arbetsbeskrivning för samordnartjänsten 2018  

• Tillsammans med Länsstyrelsen västra Götaland och Fyrbodals kommunalförbund 

arrangera kompetensutveckling i form av två utbildningsdagar 

• Arrangera två nätverksträffar per termin 

• Arrangera en fördjupningsdag per termin 

• Sammanställa och skicka ut två informationsblad per termin 

• Underhålla en gemensam digital plattform för delning av kunskap, arbetssätt och 

metoder 

• Erbjuda konsultationsmöjligheter och stöd 

 

Innehåll i insatserna 20181 

Utbildningsdagar  

Den 22 mars arrangerades i samarbete med länsstyrelsen Västra Götaland och Fyrbodals 

kommunalförbund en utbildningshalvdag på Bohusläns museum med temat Att arbeta med 

traumatiserade personer - arbetets effekter på medarbetaren.2 Utbildare var Linn Moser 

Hällen och Eveliina Sinisalo från Arvin utbildning. Vi hade högt tryck på 

anmälningssystemet, och hörsalen var fullsatt med 160 personer från 13 kommuner. Den 

mängd positiv respons vi har fått vittnar om en lyckad dag. Vi hoppas att kunskapen om detta 

viktiga ämne sprids ute i kommunerna.  

Den 25 oktober arrangerades tillsammans med länsstyrelsen Västra Götaland och Fyrbodals 

kommunalförbund utbildningshalvdagen Från lagstiftning till ledning och styrning -vidare till 

praktiskt arbete mot våld.3 Dagen riktade sig till chefer i Fyrbodal, efter önskemål från våra 

nätverksdeltagare. 23 chefer från 11 kommuner deltog. Mikael Thörn från 

jämställdhetsmyndigheten föredrog om kommunernas skyldigheter utifrån lagstiftning och 

föreskrifter. Därefter berättade Said Niklund, förvaltningschef på arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen i Trollhättan och Berith Sletten, IFO-chef i Åmål, om ledning och 

styrning och hur man har organiserat arbetet i respektive kommun. Diskussionspasset 

fokuserade på möjliga konkreta förändringar cheferna kan göra på hemmaplan. Slutligen 

                                                           
1 Se Bilaga 1 för årshjul 2018. 
2 Se Bilaga 2 för inbjudan/program till utbildningsdagen.  
3 Se Bilaga 3 för inbjudan/program till utbildningsdagen. 
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avslutade Mikael Thörn dagen med att prata om utredningen om barnrättsperspektiv på 

skyddat boende, och vad den kommer att kunna innebära för kommunerna.  

Nätverksträffar 

Fyra nätverksträffar har arrangerats under året. Varje gång har vi lagt tid på kommunrundor 

med olika teman, och diskussioner utifrån de frågor deltagarna velat lyfta. Kunskap om 

nuläge och behov i kommunerna har därefter presenterats för IFO-chefer, och har legat till 

grund för oss i planeringen av projektets program och aktiviteter. 

 

Nätverksträffar 2018 

Datum 
Antal 

deltagare 

Antal 

kommuner 

representerade 

Innehåll 

9 feb 22 10 

Desirée Lind från Trollhättan föredrog om VIN-ombud i 

äldreomsorgen samt om implementeringsarbetet med V.I.P -

grupper inom LSS i Trollhättan. Kommunrunda med 

frågeställningen Vad vill ni se för framsteg i er kommun under 

2018 gällande arbetet mot våld i nära relationer? Önskade 

framsteg samlades i kategorierna struktur, organisation och 

verksamhet. 

12 apr 22 10 

Sonja Åhman, socialsekreterare i Vänersborg och Åsa 

Martinsson, från polisen Fyrbodal, berättade om arbetet och 

myndighetssamverkan på Barnahuset. Kommunrunda med 

frågeställningen Vilka insatser erbjuder respektive kommun 

idag till våldsutsatta vuxna, våldsutövare, och barn som 

upplevt våld, och vad ser ni för behov i er organisation 

gällande insatser? 

13 sep 21 10 

Tema våldsutövare. Anders Sandberg föredrog om betänkandet 

Att bryta ett våldsamt beteende - SOU 2018:37. Amelie 

Johansson och Annelie Höglind från frivården i Vänersborg 

berättade om hur de arbetar med våldsutövare. Diskussionen 

handlade om kommunernas utmaningar i arbetet med 

våldsutövare. 

6 dec 16 7 

Information om nuläge och framtid gällande projektet och det 

som är på gång i Fyrbodal. Utvärdering av arbetet 2018 samt 

vad man önskar skicka med till 2019.  

Konsultationsmöjligheter och stöd 

Nätverksträffarna har blivit ett naturligt forum för konsultation och stöd, kommunerna 

emellan. Forumet möjliggör ett utbyte av mer generella tips och erfarenheter mellan 

kommunrepresentanterna, men också specifika case tas upp till diskussion i nätverket och 

olika lösningar diskuteras.  
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Fördjupningsdagar  

Fördjupningsdagen 2017 blev så pass populär att vi 2018 valde att arrangera två sådana, en 

per termin. Enheten mot våld, Kriscentrum Uddevalla har varit medarrangörer och stått för 

lokal, fika samt samarbete i planering och upplägg. Vårens fördjupningsdag arrangerades den 

9 maj, med temat Våld i nära relation – Barnets röst.4 31 personer, från 11 kommuner deltog 

och arbetade i grupper med frågeställningar som bland annat hur det kan vara för barn att 

leva med våld, hur vi kan jobba för att tillgodose att barn får den hjälp och det stöd de har 

rätt till, samt möjligheter och svårigheter med samverkan med andra myndigheter. Höstens 

fördjupningsdag arrangerades den 8 november med tema Våldsutövare och våldets 

konsekvenser5. 36 personer från 8 kommuner deltog. I utvärderingar från fördjupningsdagarna 

har deltagare lyft det positiva och lärorika i att träffa andra professioner från andra kommuner 

och diskutera dessa viktiga frågor. Fördjupningsdagarna har riktats till en bredare målgrupp 

än nätverket, och således öppnat för stor spännvidd av inspel och perspektiv. 

Informationsblad  

Fyra informationsblad har skickats ut, i februari, april, september och december. I bladen 

rapporteras sådant som är på gång inom området våld i nära relation, information om 

kommande konferenser, tips på rapporter, podcasts, böcker, filmer m.m. Aprilbladet 

fokuserade på sekundärtraumatisering, vilket också var temat på vårens utbildningsdag. 

Digital plattform  

Den digitala plattformen, som har möjliggjorts tack vare Fyrbodals kommunalförbund, har 

löpande fyllts på med nyheter och dokument. Nätverksdeltagare och IFO-chefer från 

respektive kommun har haft tillgång till plattformen genom inloggning. I dokumentbanken på 

plattformen har de kunnat ta del av, och själva kunnat lägga upp olika dokument, exempelvis 

metoder och rutiner, bedömningsinstrument, handlingsplaner m.m. Där har också material 

från våra nätverksträffar samt projektets informationsblad funnits tillgängliga. Plattformen har 

också erbjudit möjligheten att i ett diskussionsforum lyfta olika frågeställningar och ta hjälp 

av varandras kompetens.  

Vad har arbetet gett?  

En typ av feedback vi har fått på arbetet är antalet deltagare på nätverksträffar och 

fördjupningsdagar, vilket har ökat sedan 2017. Det vi lyft tidigare och som är värt att lyfta 

igen är förstås det vi hör från kommunerna om värdet av att slippa ”uppfinna hjulet själv” i sin 

respektive kommun, att framförallt små kommuner har stor vinst i att hjälpas åt med andra 

kommuner, och att tips och erfarenheter hur andra gjort är mycket värdefullt. Det rapporteras 

genom kommunrepresentanter att utveckling sker i det lokala arbetet med våld i nära 

relationer i respektive kommun. Om vi tittar tillbaka några år och jämför så kan vi konstatera 

att frågorna och arbetet mot våld är mer aktuella i Fyrbodal nu än då.  

Arbetet har också gett konkret mervärde i att Länsstyrelsen Västra Götaland har finansierat ett 

projekt för att ge ytterligare strategiskt stöd till kommunerna i Fyrbodal att utveckla arbetet 

mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Fyrbodals kommunalförbund är 

                                                           
4 Se bilaga 4 för inbjudan till första fördjupningsdagen.  
5 Se bilaga 5 för inbjudan till andra fördjupningsdagen. 
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huvudman för arbetet och Anders Sandberg anställdes för projektet med omfattningen 60% av 

tjänst från 1 september 2017 till 31 december 2018. Anders har funnits till som en resurs för 

kommunerna; bland annat i arbetet med att ta fram kommunövergripande planer för arbetet 

mot våld, och i utvecklingen av arbete med den som utövar våld i nära relationer. Anders har 

deltagit på våra nätverksträffar, fördjupningsdagar och utbildningsdagar, och har vid dessa 

tillfällen fångat upp behov hos kommunerna som han återrapporterat i IFO-chefsnätverk. Vi 

konstaterar att kombinationen av de båda projekten har varit ett lyckat koncept; de har 

kompletterat varandra och skapat synergieffekter. 

Utvärdering av 2018 års arbete 

En skriftlig utvärdering av 2018 års arbete skickades under hösten ut till nätverksdeltagarna. 

Den bestod av en kort beskrivning av det arbete som gjorts under året, och sedan följde tre 

frågor: 1) Vad kan du se att projektet har gett för din kommun? 2) Vad står din kommun inför 

för utmaningar just nu i arbetet med våld i nära relationer? Och 3) Vilka mål skulle du vilja 

att din kommun uppnår under 2019? Nedan följer en enkel redovisning av en del svar, enkelt 

sorterade under teman/rubriker.  

 

1. Vad kan du se att projektet har gett för din kommun? 
 

Ökad kompetens om våld  

”Bra utbildningstillfällen på nära 

håll, information ut i kommunen 

med ny kunskap om det som händer 

inom området” 

”Utbildningar hjälpt oss i arbetet 

med att se över lokala rutiner.” 

”Ökad kompetens genom inbjudna 

föreläsare och diskussioner med 

andra kommuner”. 

”Mer förståelse och kunskap om 

hur man kan jobba med VIN 

ärenden”  

”Vi har kunnat få djupare kunskap 

och mer spetskompetens tack vare 

fantastiska nätverksledare” 

Samverkan och erfarenhetsutbyte 

”Förståelse för hur viktigt det är med samverkan över 

förvaltningsgränserna” 

”Gemenskap, nya kontakter och delad erfarenhet. Veta 

vad för kompetens det finns runtomkring och var man ska 

vända sig” 

”Utbyta erfarenheter och få idéer från andra” 

”Erfarenhetsutbytet har gett idéer för hur vi kan 

organisera arbetet mot våld” 

”Stöd i att påbörja arbetet med att veta vad vi pysslar 

med” 

Ökad aktualisering av frågorna 

”Vi har tack vare projektet kunnat lyfta frågan som en 

viktig del i utvecklingsarbetet” 

”Genom nätverket har vår kommun kunnat föra 

saker på agenda som annars kan vara svårt att veta 

var man ska lyfta”
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2. Vad står din kommun inför för utmaningar just nu i arbetet med våld i nära 

relationer?

Upptäcka våld och erbjuda insatser  

”Arbetet med våldsutövare, prostitution och 

människohandel” 

”Att få våldsutövare i samtal” 

”Våldsutövare, starta upp att möta om de kommer till 

myndigheten”  

”Att hitta våldet” 

Kompetens och samverkan 

”Varierande kompetens” 

”Informationsspridning och utbildning av personal” 

”Att få igång ett arbete på IFO med kunskapshöjande 

insatser, 

”Stort behov av att få igång samverkan o samarbete över 

gränserna, utbildning till alla medarbetare”  

”Starta en samverkansgrupp våld i nära relationer”   

Rutiner, handlingsplaner 

och mandat  

”Göra rutiner kring prostitution 

och människohandel” 

”Få rutiner på plats” 

”Se över alla rutiner och göra 

dem mer sammanhängande” 

” få upp frågan om våld i 

diskussionerna igen” 

”Att jobba fram handlingsplaner 

för att kunna identifiera våldet 

genom samtliga enheter” 

”Revidera riktlinjer och rutiner, 

omorganisera i vem som ska ha 

ansvar för att vara 

kunskapsbärare av våld i nära 

relation 

”För att lyckas behövs ett tydligt 

uppdrag/mandat från 

politikerna/kommunledningen”

3. Vilka mål skulle du vilja att din kommun uppnår under 2019? 

Utbildning 

”Att all personal i vår förvaltning får utbildning gällande VIN” 

”Att all personal som arbetar i förvaltningen får den kunskap de 

behöver för att stötta någon som är utsatt för våld i nära 

relation” 

”Utbilda personal i kommunen om könsstympning, hedersvåld 

och våld i nära relationer. Ha seminarier för ungdomar i hur bra 

relationer är och ska vara samt hur man behandlar sin partner” 

Arbetssätt och rutiner 

”Arbetet med att möta våldsutövarna utifrån 

myndighetsutövning, ansökan - utredning - insats” 

”Scanna våldet hos alla sökanden. Fler våldsutövare till samtal” 

”Fånga upp den våldsutsatta i tidigt skede” 

”Att vi har rutiner inom IFO som känns stabila och trygga”  

Aktualisera frågan 

och samverka 

”Att frågan om våld i nära 

relation återigen är en 

aktuell fråga som det pratas 

om i verksamheterna” 

”Samverkan mellan 

Socialtjänst - boendestöd. 

Samverkan mellan 

enheterna” 

”Att fler målgrupper blir 

synliga och då framför allt 

äldre och deras situation” 

”Få ner våldsstatistiken” 
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Framtiden och fortsatt arbete 

Efter att diskussioner om framtiden förts i IFO-chefsnätverket har man beslutat att avsluta 

projektet i sin nuvarande form. Arbetet fortsätter under 2019 istället med Fyrbodals 

kommunalförbund som huvudman, vilket är ett sätt att permanenta det. Nätverket kommer att 

drivas vidare med en ny nätverksledare. Utbildningsdagar om våld kommer att erbjudas i 

kommunalförbundets utbildningsprogram. Dessutom kommer dokumenten som fanns på den 

digitala plattformen att finnas kvar att komma åt, genom en ny plattform administrerad av 

kommunalförbundet. 

På sista nätverksträffen i december fick kommunerna berätta om sitt nuläge och vad de har på 

gång i arbetet, och fick också möjlighet att ge sina spontana medskick till Fyrbodals 

kommunalförbund för kommande arbete 2019. Följande är några av dessa medskick:  

• Hur kan man hantera multipel problematik (ofta handlar det inte bara våld)  

• Långsiktigt arbete - vi löser problemen kortsiktigt, men hur gör vi sen?  

• Hemliga personuppgifter - kunskap och hantering  

• Det krävs konkreta mål för chefer, och målen bör vara politiskt förankrade 

• Om VIN-samråd och frågor om sekretess 

• Kopplingen till folkhälsa är jätteviktig!  

• Utbildning önskas framförallt i: 

o Grundkunskap i våld 

o Fördjupningskurs 

o Sekundärtraumatisering 

o Återkommande utbildningar för chefer 

Slutord 
Vi vill tacka så hjärtligt för den här tiden tillsammans med alla som på olika sätt har deltagit i 

detta projekt, och för allt ni har bidragit med till varandra! Tillsammans har vi åstadkommit 

förändringar i Fyrbodal och skapat ringar på vattnet. Vi hoppas att ni i era respektive 

kommuner känner att projektet har gett er något, om det så är i form av kunskap, tips, 

inspiration, stöd eller något annat. 

 

Slutligen vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 
Ulrika Billme & Gerd Holmgren 

 

 

Kontaktuppgifter för frågor  

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

0520 - 45 50 70, gerd.holmgren@trollhattan

mailto:gerd.holmgren@trollhattan


     Bilaga 1. Årshjul för arbetet 2018 

 

 

Dec:  

Utvärdering och 

slutrapport   

Juni: 

Halvårsrapport 

Start  



 Bilaga 2. Inbjudan och program vårens utbildningsdag 
 
 
 
 
  

 

  

Välkommen till en utbildningsdag om  

Att arbeta med traumatiserade personer 

- arbetets effekter på medarbetaren  
I samarbete med Länsstyrelsen och kommunalförbundet Fyrbodal anordnar 

Fyrbodal mot våld i nära relationer denna halvdag.  
Föreläsare är Linn Moser Hällen och Eveliina Sinisalo från Arvin utbildning.  

Arvin utbildning grundar sina utbildningar på den senaste forskningen från området våld i 

nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt egna erfarenheter av att arbeta med 

våldsutsatta vuxna. 

Ur innehållet:  

• Begrepp som beskriver arbetets påverkan på den professionella. 

• Hur och varför påverkas vi av att arbeta med våld?  

• Organisationens betydelse för medarbetaren. 

• Att förebygga ohälsa orsakad av arbetet med våld i nära relationer. 

 

Datum och tid: Torsdag 22 mars, kl. 8.30-12.00 

Plats: Hörsalen Bohusläns museum, Uddevalla 

Anmälan och information: Anmäl dig via denna länk senast 13 mars  
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 Problembeskrivning, effekterna av arbetet med våldsutsatta, samt orsakerna. 

10.30 Paus  

10.50 Hur de den enskilda och organisationen kan hantera arbetets negativa effekter, 

 samt hur de kan förebyggas och minskas. 

 12.00 Dagen avslutas 

 

 

 

För övriga frågor kontakta gärna: Ulrika Billme, samordnare för arbetet mot våld i 

nära relationer i Fyrbodal ulrika.billme@trollhattan.se eller 070–5608366  

 

 

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=263657ade1a6b3e41d6be1949f61ef3dcee4c89&Origin=Direct
mailto:ulrika.billme@trollhattan.se
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Medverkande 
 

Linn Moser Hällen 

Linn Moser Hällen är socionom, föreläsare och författare. Linn har 

arbetat med Våld i nära relationer inom socialtjänsten sedan 2009. 

Hon har bland annat arbetat som Kvinnolots, som socialsekreterare 

och biträdande enhetschef och metodutvecklare i olika 

Relationsvåldsteam i Stockholm stad, och som Gruppledare för 

Enheten om våld i nära relationer i Huddinge kommun. 

 

 

 

 

Eveliina Sinisalo 
Eveliina Sinisalo är socionom, föreläsare och författare. Hon har 

arbetat med våldsutsatta vuxna inom socialtjänsten sedan 2009, på 

skyddat boende och som myndighetsutövande socialsekreterare på 

olika enheter som utreder våldsutsatthet. Eveliina har arbetat inom 

kvinnojoursrörelsen med kvinnor med funktionsnedsättning sedan 

2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

Fotograf: Elisabet Olsson Wallin 

Fotograf: Elisabet Olsson Wallin 

mailto:ulrika.billme@trollhattan.se
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Till socialchefer, IFO-chefer, enhetschefer och 

verksamhetschefer i Fyrbodal 
 

Fyrbodal mot våld anropar! 

Från lagstiftning till ledning och styrning  

-vidare till praktiskt arbete mot våld 

 

Nu är det dags! Efter två års intensivt arbete i Fyrbodal mot våld vill vi nu med denna 

utbildningsdag vända oss till dig som är chef inom socialnämndens verksamhet.  

Dagen anordnas i samarbete med Länsstyrelsen och kommunalförbundet Fyrbodal.  

 

En dag med följande innehåll:  

• Hur kan vi i ordinarie ledningsstruktur arbeta enligt föreskrifter och lagstiftning? 

• Hur kan vi organisera arbetet inom befintlig ram?   

• Kommande lagändring gällande barnrättsperspektiv i skyddat boende 

 

Se programmet på nästa sida  

 

Datum och tid: Torsdag 25 oktober, kl. 9.00-12.00 

Plats: Hörsalen Bohusläns museum, Museigatan 1, Uddevalla 

Anmälan: senast 15 oktober till ulrika.billme@trollhattan.se 

Vi bjuder på lunch, så ange eventuella allergier vid anmälan. 

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

Att utebli utan att anmäla frånvaro innebär en avgift på 500 kr.   

För övriga frågor kontakta gärna: Ulrika Billme, samordnare för arbetet mot våld i 

nära relationer i Fyrbodal ulrika.billme@trollhattan.se, 072- 453 27 08 

 

Hjärtligt välkomna! 

 

 

mailto:ulrika.billme@trollhattan.se
mailto:ulrika.billme@trollhattan.se
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Program 
9.00 Kaffe och inledning - Ulrika Billme, samordnare VIN Fyrbodal. 

9.10 Föreskrifter, lagar och skyldigheter - Mikael Thörn, jämställdhetsmyndigheten  

9.40 Ledning och styrning - Said Niklund, Förvaltningschef arbetsmarknads- och               

           socialförvaltningen Trollhättan. 

10.10  Paus  

10.20  Organisering och planering - Berit Sletten, Avdelningschef IFO, Åmål. 

10.50  Diskussion, utbyte 

11.25  Barnrättsperspektiv i skyddat boende - Mikael Thörn 

12.00 Dagen avslutas med lunch 

 

 

 

 

 

Fyrbodals arbete mot våld i nära relation 

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

Under 2018 fortsätter arbetet i den gemensamma satsningen av och för Fyrbodals kommuner. Förutom 

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

utbildningsdagar arrangeras under året. 

Kontakt: 

Ulrika Billme, samordnare, 072- 453 27 08  ulrika.billme@trollhattan.se  

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

gerd.holmgren@trollhattan.se
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 Bilaga 4. Inbjudan vårens fördjupningsdag 
                       

 

 

Hjärtligt välkomna till en fördjupningsdag med tema  

Våld i nära relation – Barnets röst 
 

I samarbete med Enheten mot våld i nära relation, Kriscentrum Uddevalla anordnar 

Fyrbodal mot våld i nära relationer denna halvdag. Målgruppen är professionella 

som arbetar med barn som lever med våld i sina familjer. 

Vi vet idag att antalet ärenden inom barn och unga på socialtjänsterna består i mycket 

stor utsträckning av våld i nära relationer. Vi vet också att barn som finns i en familj där 

någon form av våld förekommer far illa på olika sätt. I en skolklass idag med trettio 

elever visar senaste kartläggningen att det är 4-5 barn som lever i en familj där våld 

pågått eller pågår. 

Syftet med dagen är att bredda sitt synsätt och öka sin kunskap och förståelse i arbetet 

med barn som upplevt våld. Ni kommer att få möjlighet att diskutera och reflektera ihop 

med andra kollegor i Fyrbodal. 

Ni kommer också att få möjlighet att tillsammans lära av de kunskaper och resurser som 

gruppen besitter kring barnets perspektiv. Dagen leds av personalgruppen på Enheten mot 

våld i nära relation, Kriscentrum Uddevalla tillsammans med samordnare Ulrika Billme.  

Datum: Onsdag 9 maj  

Tid: 9.00-12.00 

Plats: Enheten mot våld i nära relationer, Kriscentrum Uddevalla  

Junogatan 9, Uddevalla 

Anmälan: Senast 2 maj till ulrika.billme@trollhattan.se  

Vi bjuder på fika. Ange därför eventuella allergier i samband med din anmälan.  

Begränsat antal platser. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna mellan kommunerna. 

 

Kontakt: 

Pernilla Martinsson, samordnare enheten mot våld i nära relation, Kriscentrum Uddevalla 0522-696843 

pernilla.martinsson@uddevalla.se  

Ulrika Billme, samordnare VIN Fyrbodal, 070-560 83 66 

ulrika.billme@trollhattan.se  

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

gerd.holmgren@trollhattan.se 
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 Bilaga 5. Inbjudan höstens fördjupningsdag  
                           

 

 

Hjärtligt välkomna till en fördjupningsdag med tema  

Våldsutövare  

och effekter av våldet på vuxna och barn 
I samarbete med Enheten mot våld i nära relation, Kriscentrum Uddevalla anordnar 

Fyrbodal mot våld i nära relationer denna halvdag. Målgruppen är professionella 

som arbetar med våld i nära relation. 

Socialnämnden har ett ansvar att utöver våldsutsatta kvinnor och barn också erbjuda 

personer som utövat våld det stöd och den hjälp som de kan behöva. Att erbjuda insatser 

till dem som utövar våld är också en viktig del i arbetet för att förebygga och motverka 

våld.  

Definition av våld 

”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar 

eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den 

vill.” (Per Isdal) 

 

Under dagen kommer ni att få lite mer kunskap om våldsutövare och effekter av våldet för 

barn och vuxna. Ni får också möjlighet att diskutera och reflektera ihop med andra 

kollegor i Fyrbodal. Dagen leds av personalgruppen på Enheten mot våld i nära relation, 

Kriscentrum Uddevalla tillsammans med samordnare Ulrika Billme.  

Datum: Torsdag 8 november  

Tid: 8.30-12.00 

Plats: Enheten mot våld i nära relationer, Kriscentrum Uddevalla  

Junogatan 9, Uddevalla 

Anmälan: Senast 5 nov till ulrika.billme@trollhattan.se  

Vi bjuder på fika. Ange därför eventuella allergier i samband med din anmälan.  

Begränsat antal platser. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna mellan kommunerna. 

 

  

Kontakt:  

Pernilla Martinsson, samordnare enheten mot våld i nära relation, 

Kriscentrum Uddevalla 0522-696843 pernilla.martinsson@uddevalla.se  

 

Ulrika Billme, samordnare VIN Fyrbodal, 072-453 27 08 

ulrika.billme@trollhattan.se  

 

Gerd Holmgren, enhetschef på enheten mot våld i nära relationer, 

Trollhättans stad, 0520-45 50 70 gerd.holmgren@trollhattan.se 
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