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1. Giltighet  
 
Detta program riktar sig till de kvinnor och män, flickor och pojkar som 
vistas i Strömsunds kommun och som är eller riskerar att bli utsatta för 
våld i nära relationer, antingen som brottsoffer eller som närstående. 
 
2. Ansvar  
 
I socialnämndens och närvårdsnämndens ansvar (dvs Gemensam 
nämnd för närvård i Frostviken här kallad närvårdsnämnd ) ingår att 
arbeta förebyggande, samverka med andra samt att verka för att den 
som utsätts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Vård- 
och socialförvaltningen och närvård Frostviken ansvarar för råd och 
stöd till den som utsätts för brott och till deras närstående.
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Individ- och familjeomsorgen och biståndsenheten ansvarar för att ut-
reda, bedöma och besluta om insatser. Beviljade insatser ska följas upp.  
  
Myndigheter och anställda i myndigheter där verksamheten berör barn 
och ungdom är skyldiga att anmäla till socialnämnden (IFO) om de i sin 
verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämn-
den behöver ingripa till ett barns skydd. 
 
3. Förord 
 
Maktutövning är våldets kärna. Betraktad som en makthandling har 
våldet ett mål, det vill säga att påverka andra människor. Frihet från 
våld är en grundläggande fri- och rättighet och att säkra mänskliga rät-
tigheter är en av de viktigaste uppgifterna för samhället. Våld mot 
kvinnor oavsett ålder definieras idag som en allvarlig överträdelse av 
kvinnors mänskliga rättigheter och lyfts fram som ett allvarligt sam-
hällsproblem.  
 
Våld i hederns namn förekommer i samhällen eller grupper med starkt 
patriarkala familjesystem och ett gruppcentrerat skamtänkande. Famil-
jen är en del av en större enhet – släktpyramiden. Barn och föräldrar har 
ansvar och skyldigheter inte bara mot varandra utan också gentemot en 
större krets av släktingar. Bakom hedersbrott ligger alltid ett kollektivt 
tryck om bestraffning för att återupprätta familjens heder.  
 
Män kan liksom pojkar vara offer för våld i nära relationer eller för he-
dersrelaterade brott. Socialnämnden och närvårdsnämnden har även ett 
ansvar att ge dessa stöd och hjälp. Det kan till exempel vara män som 
blir utsatta av en närstående, exempelvis kvinnlig eller manlig partner 
eller unga män som utsätts av andra medlemmar i familjen eller släk-
ten.  
 
Detta program lägger dock tyngden på kvinnor som utsatts för våld, då 
de är i majoritet av de våldsutsatta. 
 
Det råder en enighet om att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för 
bristande jämställdhet mellan män och kvinnor. De nationella jäm-
ställdhetspolitiska målen antogs av riksdagen 2006. Det övergripande 
målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället och sina liv och ett av delmålen är 
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  
 
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt brott, som utgör ett hot mot 
kvinnors och barns liv, hälsa och välbefinnande. Kvinnor och barn i 
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Strömsunds kommun ska kunna känna sig trygga och leva utan rädsla. 
Vård- och socialförvaltningen i Strömsunds kommun har, i sin strävan 
att uppnå dessa mål och för att säkerställa att våldsutsatta kvinnor och 
barn som bevittnat våld ges ett fullgott stöd, utarbetat en handlingsplan 
för 2014 (bilaga) som bidrar till att säkra god kvalitet och utveckling 
inom området. Handlingsplanen revideras i november 2014. 
 
4. Utgångspunkter för programmet 
 
För att ge kvinnors mänskliga rättigheter samma dignitet och status 
som de allmänna mänskliga rättigheterna har FN bland annat antagit 
Kvinnokonventionen (1979) och Deklarationen om avskaffande av våld 
mot kvinnor (1993), som är det viktigaste dokumentet som särskilt gäl-
ler våld mot kvinnor. Här definieras mäns våld mot kvinnor klart och 
tydligt som ett samhällsproblem. Våldet är ett uttryck för historiskt 
ojämlika förhållanden mellan kvinnor och män, där män är överord-
nade kvinnor.  
 
Strömsunds kommun har genom ett beslut i kommunfullmäktige i no-
vember 2006 undertecknat "Deklarationen för jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå". Deklarationen är framta-
gen av europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorgani-
sation (CEMR). Det är ett politiskt dokument och ett instrument för ar-
betet med jämställdhet. Kommunen har genom undertecknandet anslu-
tit sig till deklarationens sex principer om jämställdhet och bland annat 
förbundit sig att genomföra jämställdhetsanalyser samt att införa och 
stärka program och insatser mot könsrelaterat våld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utdrag ur FN:s Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor 
(1993)  
Mäns våld mot kvinnor är en kränkning av kvinnors rättigheter och 
grundläggande friheter. 
 
Mäns våld är ett uttryck för ojämnlika maktförhållanden mellan 
kvinnor och män där män är överordnade och kvinnor underord-
nade. 
 
Definitionen av våld mot kvinnor: Varje könsrelaterad våldshandling 
som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för 
kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt fri-
hetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.   
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Våldsformerna i nära relationer kan delas in i: 
 

• Fysiskt våld – varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk 
handling som skadar och orsakar fysisk smärta. 

 
• Sexuellt våld – när någon blir tvingad att delta i eller se på sexu-

ella handlingar mot sin vilja. Sexuellt våld är de handlingar som 
uppfattas av den närstående som sexuellt kränkande.  

 
• Ekonomiskt och/eller materiellt våld – den aggressivitet som rik-

tas mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet 
och som skapar oro och rädsla. 

 
• Psykiskt våld – kränkningar med ord och handlingar som riktar 

sig mot den närståendes person, egendom eller människovärde. 
Psykiskt våld är också direkt hot om fysiskt våld och våldsamma 
konsekvenser och indirekt hot om t.ex. självmord eller hot riktat 
mot annan närstående, husdjur eller egendom. Begränsning av 
den närståendes rörelsefrihet är psykiskt våld. Barn som bevitt-
nat våld har upplevt våld.  

 
• Latent våld – stark ilska och aggressivitet som är inbunden och 

visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck och som skapar 
rädsla, upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser 
och/eller påminner om tidigare erfarenheter av fysiskt våld. 

 
• Försummelse – utgör ytterligare en våldsform när det gäller per-

soner med funktionsnedsättning samt äldre: medvetet felaktig 
medicinering, bristande hygien, otillräcklig föda, att lämna nå-
gon utan hjälp och tillsyn långa perioder, att försvåra istället för 
att underlätta. 

 
Ytterligare FN- dokument som utgör viktiga grunder för arbetet med 
våld mot kvinnor och barn är: 
 

 Barnkonventionen (1989) 
  
 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-

ning (2006) 
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5.  Kvinnor och barn är vanliga brottsoffer 
 
I brottsbalken finns de lagar som reglerar olika former av våldsbrott 
och brott mot frihet och frid samt sexualbrott. 1998 infördes det nya 
brottet grov kvinnofridskränkning i brottsbalken. Bestämmelsen foku-
serar på upprepade kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexual-
brott som en man begår mot en kvinna i en nära relation. Lagen är ut-
formad för att underlätta åtal av gärningsmän som upprepat kränkt en 
närstående kvinna. 2003 skärptes lagen om besöksförbud för att stärka 
skyddet för dem som blir utsatta eller riskerar utsättas för våld av när-
stående. 
 
Kommunernas ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn förtydligades 
2007 i den så kallade brottsofferparagrafen i socialtjänstlagen (2007:225) 
5 kap § 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

6. Avgränsning av målgruppen 
 
Detta program utgår från kunskapen om och förståelsen för att våld 
kan förekomma i alla slags relationer mellan närstående: heterosexuella 
par, samkönade par, andra familje- och släktrelationer samt relationer 
till andra personer som den våldsutsatta känner väl.  
 
Kännetecknade är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emot-
ionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och upp-
brott. 
 
Programmet fokuserar dock på mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
och deras barn. Det viktigaste skälet till den avgränsningen är den kun-
skap som finns om att mäns våld mot kvinnor är ett omfattande sam-

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsätts 
för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 
 
Enligt 5 kap 11 § 2 st ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor 
som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av när-
stående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situat-
ion. 

 
Enligt 5 kap 11 § 3 st ska socialnämnden särskilt beakta att barn som 
bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna 
är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.  
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hällsproblem och en allvarlig typ av brottslighet. Våld i nära relationer 
drabbar framförallt kvinnor och barn och medför stora konsekvenser 
för kvinnorna, barnen och även för männen som utövar våld. Pro-
grammet har därför också män som utövar våld mot kvinnor som mål-
grupp. 
 
Regeringen inkluderar i sin handlingsplan 2011-2014 (Skrivelse  
2011/12:3)  män i samkönade relationer samt män som lever med he-
dersrelaterat våld och förtryck. Länsövergripande har man tagit hänsyn 
till detta.  
 
7.   Programmets målgrupper 
 
Programmet har tre målgrupper: 
 
7. 1 Flickor och kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 
 
Våldet drabbar flickor och kvinnor i alla samhällsgrupper oavsett klass, 
ålder, sexualitet, etnicitet och funktionsförmåga. Vissa grupper är dub-
belt utsatta och det är viktigt att ta hänsyn till deras speciella behov, till 
exempel i riktlinjer och informationsmaterial.  
 
• Flickor/kvinnor med funktionsnedsättning 
• Flickor/kvinnor med missbruksproblem 
• Flickor/kvinnor som lever med hedersrelaterat våld och förtryck 
• Flickor/kvinnor med utländsk bakgrund 
• Flickor/kvinnor i samkönade förhållanden 
• HBT- personer (homo-, bisexuella personer och transpersoner) 

 
 
7.2 Flickor och pojkar som upplevt våld eller andra övergrepp mellan 
närstående vuxna 
 
Flickor och pojkar som lever med våld i familjen är offer för brott och 
har rätt till stöd och hjälp. Barn som lever med våld mellan närstående 
löper också stor risk att själva utsättas för våld. 
 
Till ett barns närstående hör främst barnets mamma, pappa eller famil-
jehemsföräldrar men även föräldrars sambor hör hit. Den till barnet 
närstående vuxna kan antingen vara offer eller gärningsman och be-
nämningen är könsneutral. 
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7.3  Män som utövar våld i nära relation 
 
Att erbjuda och ge insatser till dem som utövar våld är en viktig del i 
arbetet att förebygga och motverka att våldet upprepas. Det är även 
viktigt att ta reda på om de våldsutövande männen har barn. Forskning 
visar att våldsamma pappor inte främst definieras som pappor, utan 
som våldsamma män. Syftet med att identifiera föräldraskapet är att 
synliggöra barnen och kunna sätta in insatser för att ge dem en trygg 
familjesituation. 

 
8.   Långsiktigt mål 
 
Kommunens långsiktiga ”nollvision” är att ingen, vare sig kvinna/man 
eller flicka/pojke ska utsättas för våld eller andra övergrepp från när-
stående. Under programperioden inriktas kommunens arbete på att nå 
följande mål för de identifierade målgrupperna. 
 
Målsättningen för kvinnofridsarbetet i Strömsunds kommun 
 
Våldsutsatta ska få adekvat hjälp och likartad bedömning oavsett vil-
ken verksamhet de vänder sig till. De ska kunna garanteras ett snabbt 
och säkert skydd. Barnens situation ska prioriteras och deras behov av 
stöd och skydd ska utredas. Den som lever i hedersvåld och förtryck 
ska uppmärksammas så att de får rätt insatser i rätt tid. Allt arbete ska 
ske utifrån en helhetssyn. 

 
Vård- och socialförvaltningen ska arbeta förebyggande och medverka 
till att förhindra att våld uppkommer, utveckla metoder och skapa 
samverkan mellan olika instanser för arbetet med kvinna/man eller 
flicka/pojke. Viktigt är även att insatserna följs upp och kvalitetssäkras. 
Insatserna ska göras utifrån ett rättsligt, socialt, ekonomiskt, hälsorela-
terat samt jämställdhetsperspektiv. Målen ska följas upp i ärenden en-
ligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
 
 
9.   Mål för målgrupperna 
 
Målgrupp 1. Kvinnor som utsatts för våld i nära relation. 
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Mål 
 
1. Kvinnor som utsatts för våld i nära relation lever ett liv utan våld. 
2. Kvinnor som utsatts för våld i nära relation har kunskap om sina rät-

tigheter. 
3.   Kvinnor som utsatts för våld i nära relation känner sig trygga med 

de insatser vård- och socialförvaltningen erbjuder 
 
Indikatorer 
 
• Antal kvinnor i målgruppen som haft kontakt med socialtjänsten  
• Antal kvinnor i målgruppen som erbjudits insatser av socialtjänsten. 
• Antal kvinnor i målgruppen som har deltagit i insatser av socialtjäns-

ten. 
• Antal kvinnor i målgruppen som känner sig trygga med de insatser 

de beviljats av socialtjänsten. 
• Antal kvinnor i målgruppen som har informerats om det stöd och 

den hjälp de kan få. 
 
Målgrupp 2. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan när-
stående vuxna. 
 
Mål  
 
1. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående 

vuxna lever ett liv utan våld. 
2. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående 

vuxna har en trygg familjesituation. 
3. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp mellan närstående 

vuxna har kunskap om sina rättigheter. 
 

Indikatorer  
 
• Antal inkomna anmälningar till socialtjänsten om barn i målgrupp-

en. 
• Antal utredningar som inletts om barn i målgruppen. 
• Antal barn i målgruppen som erbjudits eget stöd för att bearbeta 

upplevelser av våld. 
• Antal barn som deltagit i insatser. 
• Antal familjerättsutredningar som innehåller en strukturerad hot- 

och säkerhetsbedömning.  
• Antal barn i målgruppen som har informerats om det stöd och den 

hjälp de kan få.   
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Målgrupp 3. Män som utövat våld i nära relation 
 
Mål  
 
1. Män som utövat våld mot kvinnor i nära relation slutar använda 

våld. 
2.   Män som utövat våld mot kvinnor i nära relation tar ansvar för vål-

dets konsekvenser för kvinnor och barn 
 
Indikatorer  
 
• Antal män i målgruppen som haft kontakt med socialtjänst 
• Antal män i målgruppen som erbjudits insatser.  
• Antal män i målgruppen som har deltagit i insatser. 
• Antal män i målgruppen som är vårdnadshavare och som ger sitt 

samtycke till att deras barn får stöd för att bearbeta sina upplevelser 
av våld. 

 
10.  Vård och socialförvaltningen/Närvård Frostviken samt 
Individ- och familjeomsorgen 
 
I vård- och socialförvaltningens ansvar ingår att fatta beslut enligt soci-
alnämndens delegationsordning samt att verkställa de uppgifter som 
enligt kommunens reglemente hanteras av nämnden. Närvård Frostvi-
ken verkställer beslut (enligt SoL och LSS) inom äldreomsorgen och 
omsorgen om funktionsnedsatta inom sitt geografiska område. 
  
Delegationsförteckningen anger vem/vilka som är delegater i de ären-
den där nämnden inte själv fattar beslut.  
 
Vård- och socialförvaltningen och närvård Frostviken ansvarar för stöd 
till äldre personer och till personer med funktionsnedsättningar. Bi-
ståndsenheten utreder, beslutar och följer upp insatserna. Individ- och 
familjeomsorgen är den del av vård- och socialförvaltningen som an-
svarar främst för stöd till barnfamiljer, vuxna med beroendeproblema-
tik och/eller psykisk ohälsa samt till människor med försörjningspro-
blem. Inom individ- och familjeomsorgen handläggs även familjerätts-
frågor.  
 
Alla verksamheter under socialnämnden/närvårdsnämnden ansvarar 
för att den som utsätts för brott och den personens närstående får stöd 
och hjälp. Till stöd för verksamheterna har det in länet tagits fram en 
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gemensam handbok samt en checklista. Dokumenten finns på kommu-
nens intranät, under individ och familjeomsorg, våld i nära relationer.   
 
11.  Anmälningsplikt 
 
11.1  Anmälan till individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 
Myndigheter/anställda i myndigheter vars verksamhet berör barn och 
ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan 
rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet och kriminalvården är skyl-
diga att anmäla till socialnämnden (IFO) om de i sin verksamhet får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver in-
gripa till ett barns skydd enligt 14:1 SoL. Gäller även yrkesmässigt be-
driven enskild verksamhet.  
 
När det gäller myndiga personer kan en anmälan göras om oro kring 
personen finns. I första hand bör man motivera personen att ansöka om 
stöd och hjälp hos individ – och familjeomsorgen och även vara be-
hjälplig med kontakten dit. 
 
11.2  Polisanmälan 
 
En våldsutsatt kvinna avgör själv om hon vill göra en polisanmälan mot 
den som utsatt henne för brott. Andra personer kan också lämna upp-
gifter till polis eller åklagare. För socialtjänsten finns begränsningar på 
grund av sekretessregler.  
 
Sekretess hindrar inte socialnämnden från att polisanmäla misstanke 
om brott mot någon som inte fyllt 18 år. Det gäller brott mot liv och 
hälsa, dvs kroppsskada eller exempelvis misshandel, brott mot frid och 
frihet eller sexualbrott, eller brott mot förbud av könsstympning. 
(VÅLD, handbok från Socialstyrelsen)    
 
12.  Kommunens sociala beredskap 
 
Vid akuta behov av stöd och hjälp samt rådgivning har Strömsunds 
kommun en social beredskap, som nås via 112 utanför kontorstid. 
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13.  Vård– och socialförvaltningens stöd och service vid 
våld i nära relationer 
 
13.1  Förhållningssätt 
 
Vård- och socialförvaltningen ska i de fall där det handlar om våld i 
nära relation hantera ärendet som ett ”kvinnofridsärende” eller som ett 
hedersrelaterat ärende och särskild hänsyn ska då tas vid olika former 
av bistånd. Bistånd kan vara nödvändigt både akut/kortsiktigt och 
långsiktigt.  
 
Under de första samtalen ska handläggaren inta en stödjande roll. Fo-
kus ligger på att stå för trygghet och omtanke samt att inte skuldbe-
lägga brottsoffret. I samtalen fokuseras inte på framtiden eller på för-
ändring utan mer på vad som hänt.  
 
Viktig information som behöver inhämtas är om det finns barn i närheten 
av våldet och det är också viktigt att göra en säkerhetsbedömning samt en 
säkerhetsplanering.  
 
Individ– och familjeomsorgen skall numera alltid inleda en utredning 
när det blir känt att ett barn har blivit utsatt för våld eller övergrepp av 
någon närstående eller när ett barn har bevittnat våld eller övergrepp 
av eller mot en närstående. Om det rör ett misstänkt brott mot ett barn 
som hotar barnets liv eller hälsa, frihet och frid, eller om det gäller ett 
sexualbrott (3,4 eller 6 kap Brottsbalken) eller lagen (1982:316) med för-
bud mot könsstympning av kvinnor och den misstänkte är en närstå-
ende ska samråd ske med polis eller åklagare innan barnets vårdnads-
havare underrättas om att en utredning har inletts.  
 
Barn som bevittnat våld i nära relation ska erbjudas stödjande krissam-
tal som finns i kommunen i form av Trappan samtal.  
 
Den person som utövar våldet när det gäller våld i parrelationer ska vid 
lämpligt tillfälle erbjudas en egen kontakt för råd och stöd. Våldsoffer 
och våldsutövare skall ha olika handläggare. 
 
13.2  Uppsökande och förebyggande arbetet 
 
Socialsekreterare med samordningsuppdrag på individ- och familje-
omsorgen IFO ansvarar för att: 
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• information om stöd och hjälp för våldsutsatta och deras närstående 

finns i offentliga miljöer. Anpassad information ska finnas även för 
synskadade samt på flera språk. 

 
• ett uppsökande och förebyggande arbete pågår kontinuerligt där in-

formation framkommer om vilken stöd och hjälp som finns. Detta 
arbete sker också tillsammans med andra organisationer och länsö-
vergripande. Information ska även framkomma till dem som inte 
primärt söker bistånd på grund av en våldssituation. 

 
•  informationsmaterial finns tillgängligt på kommunens intranät samt 

publik hemsida. Översättning kan ske via funktion i google. 
 
•  en inventering av våldsutsatta på sikt görs i kommunen. 
 
•  programmet skickas ut till alla berörda samverkansorgan som finns 

inom kommunen.. Det av socialnämnden antagna programmet del-
ges lokal massmedia, likaså efter gjorda revideringar. 

 
13.3  IFO:s ansvar gällande samverkan 
 
Ansvarig ska finnas för det externa samverkansarbetet med socialtjänst, 
polis, primärvård, hemsjukvård, skolhälsovård/elevhälsa, biståndsen-
het. I ansvaret ligger att sammankalla till kontinuerliga samverkansträf-
far två gånger på år. 
 
13.4  IFO:s olika insatser i samband med våld i när relation 
 
• Råd och stöd via socialsekreterare 
• Skyddat boende i den akuta situationen och hjälp med kontakter 

för att ordna annat boende på längre sikt. 
• Ekonomiskt bistånd 
• Vård- och behandling vid olika typer av missbruk och beroende 
• Individuellt anpassade bistånd 
• Hänvisning till familjerådgivning 
• Familjearbete via öppenvården/familjevårdsteamet 
• Trappan – krissamtal för barn som bevittnat våld 
• Boendestöd 
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13.5  Individ- och familjeomsorgens ansvar för uppföljning av stödin-
satser 
 
Den som utsätts för våld i en nära relation eller för hedersrelaterat våld 
kan vända sig till Strömsunds kommuns individ- och familjeomsorg el-
ler till de frivilligorganisationer som finns och som utgör ett viktigt stöd 
för våldsutsatta. Individ- och familjeomsorgen har ansvar för att ge stöd 
och hjälp när en sådan hjälp efterfrågas i kommunen. Oavsett om stöd 
ges i form av bistånd av individ- och familjeomsorgen eller om stöd ges 
av ideell förening har myndigheten en skyldighet att följa upp insatser-
na. Syftet är att kommunens individ- och familjeomsorg ska ta ansvar 
för att stödet är av god kvalitet. 
 
Enhetschef är ansvarig för att uppföljningar har gjorts/görs kontinuer-
ligt i samband med att uppföljning av målen och programmet revide-
ras. 
 
14.  Länsövergripande verksamheter  
 
14.1 Centrum mot våld (CMV) 
 
Centrum mot våld vänder sig till personer boende i Jämtlands län, som 
blivit utsatta för våld i en nära relation. Östersunds kommun har som 
projektägare tillsammans med länets övriga kommuner årligen sedan 
2010 ansökt om medel för att fortsätta vidareutveckla arbetet mot våld i 
nära relationer. 
 
Målet med projektet är att forma ett fysiskt resurscentrum, för såväl 
våldsutsatta som för samarbetspartners genom samverkan med berörda 
myndigheter och frivilligorganisationer. Centrum mot våld har därmed 
både en operativ och strategisk funktion.  
 
Operativt arbetar centrum mot våld med: 
 

• Individuellt stöd/samtal till våldsutsatta inkluderat stöd till  
personer med funktionsnedsättning, missbruk, hedersrelaterat, 
utländsk bakgrund, äldre samt personer i samkönade relationer  

• Kvinnogruppsverksamhet 
• Trappansamtal till barn som upplevt våld i nära relationer   
• Parallell barn och föräldragrupp 

 
Kontaktuppgifter: ”Centrum mot våld” 0200-120145 (kostnadsfritt) 
centrummotvald@ostersund.se 
 

mailto:centrummotvald@ostersund.se
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14.2 Kvinnojouren i Östersund  
 
Kvinnojouren – en fristad i ingenmansland är en ideell förening, som är 
religiöst och partipolitiskt obunden. Kvinnojouren har funnits sedan 
1982 och har i dagsläget två anställda samt ideell verksamhet. De ger 
följande stöd till kvinnor och deras barn: 
 

• Skyddat boende med möjlighet till dygnet runt bemanning. 
•  Stödverksamhet via telefon och rent praktisk hjälp 
• Personliga möten även på hemmaplan 
• Säkerhetsplanering med kvinnor 
• Allmänna råd- och stödsamtal 
• Dygnet runt jour för myndigheterna 
• Användning av tolk vid behov 

 
Kontaktuppgifter:  Kvinnojouren Östersund 063- 13 25 00 
http://Kvinnojour.nu 
 
15.  Nationella stödverksamheter 
 
För kvinnor  
Kvinnofridslinjen - drivs av nationellt centrum för kvinnofrid för kun-
skapsutveckling  om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer och är en nationell stödtele-
fon för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våldsutsatta. Samtalen är gratis 
och syns inte på telefonräkningen. De som tar emot samtalen lyssnar, 
ger professionellt stöd och upplyser var man kan få hjälp. 
 
Kvinnofridslinjen. Tel nr 020-50 50 50, www.kvinnofridslinjen.se 
 
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Tel nr 018-611 27 93, 

www.nck.uu.se 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck  
Länsstyrelsen Östergötland- hemsida för personal som i sin yrkesutöv-
ning möter barn och ungdomar som utsätts för eller riskerar att utsättas 
för hedersrelaterat förtryck och våld.  
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/default.
aspx 
 

  

http://kvinnojour.nu/
http://www.kvinnofridslinjen.se/
http://www.nck.uu.se/
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/default.aspx
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/default.aspx
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Nationellt kompetensteam – konsultativt stöd  
Erbjuder råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är 
utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.   

Telefonnummer: 010-223 57 60 

Telefonen är bemannad mellan kl. 09:00 – 16:00 vardagar, måndag till 
fredag.  

För barn och unga  
 
BRIS – en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. 
BRIS bistår barn som far illa. FN:s konvention om barns rättigheter är 
ett viktigt riktmärke i arbetet. BRIS verkar som en länk mellan barn, 
vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens hjälptele-
fon, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och unga upp till 18 år 
anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en 
vuxen. 
 
Kontaktuppgifter: BRIS, tel nr 11 61 11, www.bris.se 

Barnombudsmannen är 

en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rät-
tigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter 
och barnkonventionen. Barnombudsmannen har en chatt och ett tele-
fonnummer som är gratis att ringa. Samtalet syns inte i telefonräkning-
en. 

Kontaktuppgifter: tel nr 020 -23 10 10, www.Barnombudsmannen.se  

Ungdomsmottagningen på nätet (UMO) är en webbplats för alla som 
är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om 
sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner. 
 
Kontaktuppgifter: www.umo.se 
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