
Utväg Skaraborg 
Kvinnosamordnare  0500-49 36 13 
Manssamordnare  0500-49 36 12 
Barnsamordnare 0500-49 36 11 
www.utvag.se 
 
Kvinnohuset Tranan 
0500-41 86 68 
www.kvinnohus.se 
 
Kvinnojouren Linnéan 
Dagtid 0510-219 00 
Kl. 21.00-06.00 0200-11 33 33 
 
Tjejjouren Linnéan 0732-04 10 41 
 
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 
www.kvinnofridslinjen.se 
 
  

RFSL –  
riksförbundet för sexuellt 

likaberättigade 
08-501 629 00 

 
Terrafem –  

information på flera språk 
020-52 10 10 

 
BRIS –  

barnens rätt i samhället 
Barnens hjälptelefon 020-23 02 30 

www.bris.se 
 

Vid akut situation –  
ring alltid Polis 

114 14 
 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Finns det våld i din 
familj? 

 
Är du utsatt för hot 

eller våld av din partner? 



Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, 
materiellt, sexuellt eller ekonomiskt. 
Våld i nära relationer finns i alla 
samhällsklasser och i alla kulturer. 
Det orsakar stort lidande och har 
även negativa konsekvenser för 
den som utövar våld.  
 
Att få prata om sin situation, få råd 
och stöd kan ge hopp och möjlighet 
till en förändring av livssituationen.  
 
Har du svårt att hitta din gräns när 
det gäller ilska och våld? Du kan få 
stöd i att hitta andra handlingssätt.  
 
Kontakten med oss är kostnadsfri.  
Du kan vara anonym.   
 
  

Barnen har nästan alltid sett och 
förstått vad som händer i familjen.  
 
Att se sin förälder bli förnedrad eller 
slagen skapar otrygghet. Barn som 
upplever våld i familjen mår mycket 
dåligt. De behöver få möjlighet att 
prata med någon utomstående om 
vad de varit med om.  
 
SOCIALTJÄNSTEN I GÖTENE 
KOMMUN erbjuder rådgivning och 
stödinsatser samt medverkar vid 
kontakter med andra myndigheter 
och organisationer. 
 
Ring Receptionen:  
0511-38 61 04 eller 38 61 10 
 
  

Vuxenenheten 
Erbjuder rådgivning och 
stödinsatser för vuxna, ekonomisk 
hjälp, skyddat boende vid behov 
samt medverkar vid bostadsbyte. 
 
Familjeenheten 
Erbjuder rådgivning och 
stödinsatser för barn, ungdomar 
och föräldrar. 
 
Rådgivningscentrum  
0511-38 61 28 eller 38 61 79 
 
Erbjuder rådgivning och stödsamtal 
för föräldrar och krisbearbetande 
samtal (enligt Rädda barnens 
Trappanmodell) för barn. 




