
Gemensam utvecklingsgrupp 19 april 2021 
 

Tema: Våld i nära relation 
 

Susanne Johansson och Tove Carlsson från socialförvaltningens familjevåldsgrupp berättade om 
hur de arbetar mot våld i nära relation. 

Våld kan förekomma i många olika former: fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, latent, 
ekonomiskt eller genom försummelse. 

Familjevåldsgruppen arbetar med både våldsutsatta och våldsutövare, oavsett kön. De har både 
myndighetsutövning (skyddat boende, skyddsbedömningar för barn som bevittnat våld och 
beslut om behandling) och behandling. 

De jobbar efter mål som individen själv sätter upp och kan erbjuda krissamtal, motiverande 
samtal, stödsamtal och behandling. 

De kommer oftast i kontakt med våldsutövare genom orosanmälan för barn, men det blir allt 
vanligare att våldsutövare själva vågar söka hjälp. 

De träffar de våldsutsatta först, tillsammans med barnen. Våldsutövaren får komma en annan 
dag. 

Runt 10-12 procent av alla barn har bevittnat våld och det finns ett starkt samband med 
barnmisshandel. 

Att bryta upp från en relation där det förekommer våld kan vara en svår process. Det är vanligt 
att den våldsutsatta återvänder till relationen flera gånger. 

Det är viktigt att inte skuldbelägga eller ställa ultimatum – det kan leda till att den utsatte känner 
sig pressad och istället allierar sig ännu mer med våldsutövaren. 

Våldsutsatta personer berättar sällan självmant om att de är utsatta för våld, men det är 
vanligare att de berättar om de får en direkt fråga om det. 

Det du kan göra som medmänniska när du misstänker att någon utsätts för våld är att ställa 
frågan och vara beredd på att lyssna om personen vill berätta. Om personen vill ha stöd kan du 
hjälpa till att kontakta till exempel familjevåldsgruppen eller kvinnojouren. 

De ser ingen ökning av ärenden i samband med pandemin. Det var däremot ett rejält inflöde 
innan pandemin. 

De upplever att både utövare och de som söker hjälp kommer från alla möjliga bakgrunder, men 
att de ofta har växt upp med våld och många lever i någon form av maktobalans i hemmet (till 
exempel ekonomiskt eller språkligt). De som har ett större nätverk som kan stötta söker inte 
stöd lika ofta. 

Familjevåldsgruppen har en gemensam telefon som är bemannad vardagar, klockan 9.00-12.00 
och 13.00-16.00. Telefonnummer: 042-10 32 00. 

 



Helsingborgs kvinnojour 
Else-Marie Larsen är verksamhetschef på Helsingborgs kvinnojour, men kommer att gå i pension 
och lämna över till Jenny Ek den 1 maj.  

Helsingborgs kvinnojour är en ideell organisation med anställd personal. Personalen är 
utbildade socionomer och beteendevetare. De möter våldsutsatta kvinnor och barn i stödsamtal 
och gruppverksamhet. De kan också ge stöd i kontakt med myndigheter. De har ett skyddat 
boende med plats för sju kvinnor. Dessutom är de (när det inte är pandemi) ute och föreläser om 
sin verksamhet, om våldets mekanismer och om vilka som utsätts. De bildar också opinion i 
frågorna. 

De hade 1017 besök och 1241 kontakter under 2020, varav 663 var första kontakter. 
Kontakterna kommer även från kranskommunerna. Det är förekommer också att de som söker 
stöd redan är i kontakt med socialtjänsten. I kontakten med kvinnojouren kan du vara mer 
anonym. 

De tillhör riksförbundet Unizon. 

Telefonnummer: 042-18 15 10. Du kan även mejla och chatta på deras webbplats. 

 

Övriga frågor 
 

Covid-påverkan 
Socialförvaltningens verksamheter har en normal sjukfrånvaro, men ett högt inflöde av ärenden. 
Vi försöker hålla fler möten digitalt eller utomhus, när det är möjligt. 

Uppdatera gärna informationen om er förening på öppnasoc.se/corona, genom att mejla 
david.bergstrom@helsingborg.se.  

 
Brister i samverkan 
Totalt har det kommit in 48 rapporter om brister i samverkan mellan Region Skåne och 
kommunerna i nordvästra Skåne under 2020. Största delen handlar om bristande 
kommunikation/information, parter som inte kommit på möten för Samordnad individuell plan 
(sip) och bristande rutiner och förståelse för varandras uppdrag.  

De verksamheter som arbetar med Mina planer behöver ha fungerande rutiner för att bevaka 
kallelser till sip och vara tydliga med syftet, så att verksamheten som blivit kallad kan bedöma 
vem som ska delta. 

Arbetsgruppen anser att vi behöver fortsätta arbeta med en kulturförändring inom våra 
verksamheter för att värdesätta samverkan och premiera helhetstänk och långsiktighet för dem 
vi finns till för. 

Arbetsgruppen ser att klientfokus, där vi är beredda att gå utanför kärnuppdraget för att 
planeringen för individen ska hålla, motverkar rundgång i systemet och sparar både ekonomiska 
och mänskliga resurser. Vi behöver också skapa mer sammanhållna vård- och stödprocesser 
som utgår ifrån den enskildes behov. 

Arbetsgruppen kan se en förbättring under 2020 i att tjänstemän och chefer tar mer ansvar för 
bristerna de skriver och tar kontakt med motparten för att lösa den uppkomna bristen, samt för 
att hitta lösningar för samverkan. 

https://www.unizonjourer.se/helsingborgskvinnojour/
https://www.unizonjourer.se/
https://www.unizonjourer.se/helsingborgskvinnojour/
https://oppnasoc.helsingborg.se/information-om-socialforvaltningens-arbete-i-samband-med-corona-spridning/frivilligorganisationer-och-corona/
mailto:david.bergstrom@helsingborg.se


Rapporten finns att läsa på öppnasoc.se. 

 

Sakernas internet (IoT) 
Helsingborgs stad ska undersöka vilket behov invånarna har för smarta vardagslösningar via 
internet, sakernas internet (eller Internet of Things - IoT). Vill du berätta om vilket stöd du 
skulle behöva kan du kontakta digitala teamet: charlotta.schon@helsingborg.se och 
bitte.wikstrom@helsingborg.se.  

 

Delaktighet för ungdomar 
I samverkan med Region Skåne och frivilligorganisationer vill socialförvaltningen undersöka nya 
möjligheter att göra ungdomar delaktiga i utvecklingen av sociala tjänster. Ett spår kan vara att 
titta på hur Fritid Helsingborg har jobbat med Ungt inflytande. 

 

Sysselsättning för missbrukare 
Det pågår olika initiativ för att skapa lågtröskelsysselsättning för personer med missbruk. LP-
stiftelsen håller på att starta upp en verksamhet och vid Pixlapiren har en brukardriven 
verksamhet växt fram på initiativ av Bengt Nilsson. 

 

Kommande möten 
• 17 maj: Suicidprevention (Linnéa Hasslin, samordnare för suicidprevention) + Suicide 

Zero 
• 21 juni: Delaktighet för ungdomar 

Skicka gärna in förslag på teman inför hösten till david.bergstrom@helsingborg.se. 

 

https://oppnasoc.helsingborg.se/brister-i-kommunikation-vanligt-mellan-region-och-kommun/
mailto:charlotta.schon@helsingborg.se
mailto:bitte.wikstrom@helsingborg.se
https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/ung-fritid/ungt-inflytande/
mailto:david.bergstrom@helsingborg.se
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