
  

  

Våld i nära relation  

Vid akuta händelser ring SOS på telefonnummer 112 
 
Kontakta socialtjänsten: 
Receptionen, 0511-38 61 04 eller 0511-38 61 10 
 
Evelina Wallgren, samordnare våld i nära relation 0511-38 62 96 
 
Sofia Ludvigsson, 1:e socialsekreterare vuxenenheten 0511- 38 61 01  
 
Theres Ericsson, 1:e socialsekreterare familjeenheten 0511-38 62 15 
 
För att få stöd kan du också ringa:  
 
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 
www.kvinnofridslinjen.se 
 
Terrafem 020-52 10 10 (rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst) 
www.terafem.org 
 
Kvinnohuset Tranan Skövde 
0500-41 86 68 (09.00-16.00) 020-11 33 33 (20.00–23.00) 
www.kvinnohusettranan.se 
 
Kvinnojouren Linnéan Lidköping 
0510-219 00 (08.00-16.00) 020- 11 33 33 (16.00–23.00) 
www.kvinnojourenlinnean.se 
 
Utväg Skaraborg 
www.utvag.se  
 
BRIS, Barnens rätt i samhället 
116 111 
www.bris.se  
 
Brottsofferjouren  
0200-21 20 19 
www.brottsofferjouren.se 
 
 

www.gotene.se 

 

>  

http://www.kvinnofridslinjen.se/
http://www.terafem.org/
http://www.kvinnohusettranan.se/
http://www.kvinnojourenlinnean.se/
http://www.utvag.se/
http://www.bris.se/
http://www.brottsofferjouren.se/
http://www.gotene.se/


  

 

Till dig som upplever våld i 

nära relation 

Vilken hjälp finns att få 
från socialtjänsten? 

 
 
 
 
 

Denna information riktar sig 
till dig som blir utsatt för våld 
i nära relation, dig som 
utsätter andra för våld och till 
barn och ungdom som upplever 
våld.  
 
Socialtjänstens arbete med 
våld i nära relation utgår ifrån 
följande definition 
 
”Våld är varje handling riktad 
mot en annan person, som 
genom denna handling skadar, 
smärtar, skrämmer eller 
kränker, får denna person att 
göra något mot sin vilja eller 
avstå från något som den vill.” 
(P. Isdal) 
 
 
 
 

Vad är våld i nära relation?  
Våld i nära relation är ett stort 
samhällsproblem och 
förekommer oavsett kön, 
sexuell läggning, 
 etnicitet, ekonomiska 
förutsättningar, 
funktionsförmågor och ålder. 
Våldet handlar inte bara om 
fysiska handlingar så som 
fasthållande, sparkar och slag.  
Det handlar också om psykiska 
handlingar så som kränkningar, 
hot och kontroll. Våldet kan 
också vara sexualiserat i form 
av kränkande beröringar och 
oönskade sexuella handlingar. 
(Utväg, Skaraborg) 
 

 

Är du utsatt för våld?  
Du som upplever våld kan vända dig till 
Socialtjänsten för att få hjälp och stöd. För att ta 
reda på vilket behov av hjälp du har så inleds en 
utredning. Under utredningen görs en bedömning 
av den akuta situationen, en riskbedömning samt 
en beskrivning av våldet. Utifrån detta fattas sedan 
beslut om vilken typ av hjälp som är nödvändig 
akut, på kort och på lång sikt. Att få prata om sin 
situation, få råd och stöd kan ge hopp och 
möjlighet till en förändrad livssituation. 
 
Är du barn eller ungdom och upplever våld? 
Om du blir utsatt för våld eller om det förekommer 
våld i din familj så finns det hjälp att få. Även om 
du inte blir direkt utsatt blir du påverkad av att 
det förekommer våld i din familj. Det är obehagligt 
och det påverkar dig negativt att leva med 
personer som utövar våld. Socialtjänsten har 
skyldighet att utreda situationen för att kunna ge 
rätt hjälp och stöd. Om du behöver hjälp är du 
välkommen att ringa till familjeenheten.  
 
Utsätter du andra för våld?  
Om du har problem med att hantera ilska och 
aggressioner så erbjuder Socialtjänsten dig stöd 
och hjälp för att förändra situationen.  
 
 
 

Välkommen att kontakta oss! 
 


