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Familjefridscentrum 
Under 2023 satsar Helsingborgs stad på ett Familjefridscentrum för det samlade arbetet mot 
våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel 
med sexuella ändamål. Lisbeth Davidsson presenterar upplägget och för dialog om detta. 

 
Social förtur för våldsutsatta 
Du ska kunna få bostad inom sex månader. 

Två vägar in:  

• Social förtur utan biståndsbeslut och med ingång direkt till Helsingborgshem 
• Bostadssociala insatser, för den som har fler behov. 

Fastighetsförvaltningen, Helsingborgshem, arbetsmarknadsförvaltningen och 
socialförvaltningen samverkar. 

Ett villkor är att du varit folkbokförd i Helsingborg i minst 12 månader. 

 
Våldsförebyggande arbete 

• Gemensam definition av våld i nära relation 
• Ta fram ett kunskapsstöd som kan användas i stadens olika förvaltningar, bolag och 

övrig verksamhet om våld i nära relation, heder, människohandel och prostitution 
• Sprida kunskap, implementera kunskapsunderlaget och påverka 
• Ordna utbildningsinsatser till bolag/förvaltningar/allmänhet. 

 
En sammanhållen rättsprocess 
Samarbetspartners är åklagare, polis-BINR (brott i nära relation) och BOPS (brottsoffer- och 
personsäkerhetsverksamhet) och Region Skåne. 

Förslag: applicera Barnahusets metod för rättsprocessen på målgrupp som har utsatts för våld i 
nära relation, heder och människohandel/prostitution. 

Även barn som bevittnar våld i nära relation är nu enligt en ny lag (1 juli 2021) målsäganden 
(barnfridsbrott). 

Styrgrupp: chefer med beslutsmandat för de olika verksamheterna. 

Uppdrag: Följa upp de olika gruppernas arbete, ta nödvändiga beslut. Träffas till en början vid 
behov, sedan en gång per termin. Samordningsansvarig: Lisbeth Davidsson. 

Två arbetsgrupper: hitta lokal och metoder. 

 
Familjefridscentrum innehåll 
Förutom våldsförebyggande arbete och en sammanhållen rättsprocess arbetar 
Familjefridscentrum med: 



• Bedömningar av risk och skydd och farlighetsbedömningar 
• Myndighetsutövning, det vill säga utredningar, beslut om insatser samt uppföljning av 

insatser 
• Insatser i öppen vård för barn (i dagsläget metoden Trappan och enskilda samtal) 
• Insatser i öppen vård för våldsutsatta 
• Insatser i öppen vård för våldsutövare (Alternativ till våld) 
• Rådgivningstelefon och chatt för allmänhet och för professionella 
• Utbildningsinsatser, baspaket för nyanställda 
• Information till invånare i olika former. 

 

Arbetssätt i Helsingborgs stad 
Ska bygga på sociala tjänster: sammanhållna insatser efter behov, tillgängliga och förebyggande. 

Arbetet utgår från Familjefridscentrum och med utgångspunkt från individens och/eller 
familjens behov av stöd. Aktörer kommer till Familjefridscentrum.  

• Frångå vanliga arbetssätt och konstellationer, våga tänka nytt och gränsöverskridande 
• Familjens/individens behov styr sammansättningen av teamet, vilket innebär nya 

kollegor och tillgång till ny kunskap för att kunna se helheten 
• CM? 

 

Förhållningssätt 
• Vi möts i Familjefridscentrum med samma syfte, att vara till nytta för våra 

invånare/familjer som behöver stöd 
• Vi ställer frågan: Vad kan jag bidra med för att individens/familjens behov ska 

tillgodoses? I mötet ser vi lösningar och möjligheter och undanröjer  hinder 
• Jag och min verksamhet är en viktig del för att bidra till helheten 
• Vi har tillit till våra kollegor, att de har samma inställning som vi och att de är 

kompetenta och tar sitt ansvar 
• Tillsammans kan vi ge individen/familjen det stöd de behöver. Vi har ett gemensamt 

ansvar 
• Jag kan lära mig av kollegor som har annan kunskap. 

 

Preliminärt satsar vi på att vara igång till hösten 2023, men det kan bli svårt att hitta en lämplig 
lokal till dess. 

Kontakta Lisbeth Davidsson: lisbeth.davidsson@helsingborg.se eller Jessica Svensson: 
Jessica.Svensson5@helsingborg.se. 

 

Reflektioner 
• Samlat stöd kan leda till fler anmälningar och ökad vilja att medverka i utredning. 
• Det är inte så många våldsutövare som tar emot hjälp idag, men möjligheten finns. 
• Namnet är fint. 
• Familjevåldsgruppen har dubblat sina insatser när du inte behöver gå igenom en 

utredning (biståndslös insats). 
• Skolorna finns med i våldsförebyggande arbete. 
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Ansökan jämställdhetsmyndigheten 
Vi har ansökt om nationella medel för koordinator (50 procent) och kommunikatör (25 
procent). Vi samtalar med föreningar som kan vilja delta. 

 

Brottsofferjouren 
Brottsofferjouren är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. De erbjuder 
personligt, empatiskt, medmänskligt och kostnadsfritt stöd till brottsutsatta, vittnen och 
anhöriga. 

Brottsofferjouren Sverige 
• Telefoncentral: 116 006, klockan 9-19 alla dagar och chatt 
• Stöd på eget språk 
• Informationsmaterial 

Lokalt Helsingborg 
Telefonstöd, på vårt kontor (Kullagatan 30), vid tingsrätten (måndag-torsdag) och polishuset på 
Berga (torsdagar). 

Ärenden kommer via polisen, eller enskilda hjälpsökanden. 

 
Konsekvenser av brott 

• Ekonomiska  
• Psykiska 
• Fysiska 
• Sociala 
• Praktiska 

Att bli utsatt för brott kan innebära kontakter med socialtjänst, arbetsplats, polis, advokat, 
brottsoffermyndigheten, kriminalvård, skola kronofogden, hälso- och sjukvård och så vidare. 

Brottsofferjouren finns med genom hela den juridiska processen. De träffar många fler kvinnor än 
män. De vanligaste brotten de hanterar är misshandel, olaga hot, ofredande, våldtäkt och bedrägeri. 
 
Stöd till brottsoffer finns i lag på flera nivåer: FN:s brottsofferdeklaration, EU:s brottsofferdirektiv och 
svensk lag. 
 
Volontärer kan vara vem som helst som vill vara ett medmänskligt stöd. Samma stödperson 
följer dig som brottsutsatt. I Helsingborg finns ett 20-tal aktiva volontärer. De får 30 timmars 
utbildning och sedan fortbildning. Dessutom finns det 3 heltidsanställda.  

De kan stötta även vid nedlagda utredningar. 
 

Hälsodag 17 maj 
För några år sedan hade vi en gemensam hälsodag på Gröningen 17 maj. Då hade förvaltningar 
och föreningar gemensamma aktiviteter som Ångestloppet, visning av utegym, basket, 
brännboll, kubb, dans, yoga och korvgrillning. Finns det intresse att ta upp den igen 2023? 
Socialförvaltningen kan ordna tillstånd och annat praktiskt om det finns intresse från 
föreningarna att stå för aktiviteter. Anmäl intresse till david.bergstrom@helsingborg.se.  
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Skåneveckan för psykisk hälsa 
Therese Richardsson har hyrt atriet på Dunkers kulturhus 10 oktober för aktiviteter i samband 
med Skåneveckan för psykisk hälsa. Föreningarna kan anmäla intresse att delta med aktiviteter 
och/eller information om sin verksamhet. Kontakta therese.richardsson@helsingborg.se. 

 

Kommande möten våren 2023 
Under våren fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tider. Vi återkommer 
med teman och övrigt innehåll så snart det är klart. 

• 13 februari – om socialnämndens mål 2024 med Mathilda Hjelm (M), socialnämndens 
ordförande 

• 20 mars – om formeringsprocessen för sociala tjänster, med Amanda Ricketts 
• 17 april 
• 15 maj 

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