
Rubrik 
Underrubrik 

 

   

     VÅLD I NÄRA RELATION 
       

    Våld i en nära relation kan drabba alla.    

   Är du eller någon i din närhet utsatt?  

 

Social verksamhet Grästorp, 

Jon Jespersgatan 28,       

kommunväxel 0514-58 000,  

www.grastorp.se  

Socialjouren Skaraborg    

(mån-tors, sön 17-23, fre-lör 

17-02) 0500-497421, 0500-

497422 

Kvinnojouren Linnean       

0510-21 900 (mån-fre 7.30-

12.00, 1.30-16.00) 0200-11 33 

33 (övrig tid), kvinnojourenlin-

nean@telia.com  

Kvinnohuset Tranan          

0500-418 665 (8-16), 0200-11 

33 33 (kväll och helg), 

info@kvinnohusettranan.com 

Kvinnofridslinjen                 

020-50 50 50, 

www.kvinnofridslinjen.se 

Terrafem - information på flera 

språk, 020-52 10 10 (mån-fre 

9-18), info@terrafem.se 

 

 

RFSL - riksförbundet för sexu-

ellt likaberättigande,              

08-50 16 29 00,      

www.rfsl.se  

Bris vuxentelefon - om barn 

077-150 50 50                   

(mån-fre- 9-12),     

www.bris.se  

Brottsofferjouren                 

0500-48 75 43, 

info@ostraskaraborg.boj.se 

Utväg                                  

0700-85 25 06,    

www.utvag.se 

Rädda Barnen, 08-698 90 00, 

www.raddabarnen.se  

Sjukvårdsrådgivning 1177, 

www.1177.se  

Polisen, 114 14 

www.polisen.se 

Vid en akut situation,          

ring alltid 112 

 

 

 



Vem drabbas av våld i nära relation? 

Våld förekommer i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. Det går 

inte att säga att det gäller särskilda typer av personer eller relat-

ioner. 

Varje år drabbas många människor av brott där förövaren är en 

anhörig eller bekant. Våld i en nära relation kan förekomma mel-

lan par i såväl heterosexuella som samkönade relationer, samt 

mellan syskon eller andra släktingar.  

 

Vad är våld? 

Våld är en handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker 

personen som handlingen är riktad mot. Det kan handla om 

knuffar, slag, hot, stryptag, sexuella handlingar, nedvärderande 

kommentarer, frihetsbegränsningar eller andra kränkande hand-

lingar. Det kan handla om att få en annan person att göra något 

mot sin vilja, eller att avstå från att göra något den vill.  

Barnen har nästan alltid sett och förstått vad som händer i famil-

jen. Att se en förälder bli förnedrad eller slagen skapar otrygghet. 

Barn och ungdomar behöver få möjlighet att prata med någon 

utomstående om vad de varit med om.  

 

Hur söker man hjälp?  

Det kan vara svårt att ta sig ur en våldsam relation. Att få prata 

om sin situation, få råd och stöd kan ge hopp och möjlighet till 

en förändring.  

För att få samtala om din situation, och för att få råd och stöd 

kan du kontakta en socialsekreterare.  

Du når socialsekreterare via kommunens växel på nummer 

0514-58 000, onsdag-fredag 8.30-9.30 

 

Sekretess 

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att den som utsatts 

för brott och dennes närstående får den hjälp och det stöd som 

de behöver. All personal har sekretess. Sekretessen gäller gente-

mot enskilda personer och andra myndigheter.  

Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen har anställda inom myndig-

heter vars verksamheter berör barn och ungdom, skyldighet att 

anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får veta nå-

got som kan innebära att nämnden behöver ingripa i en underå-

rigs skydd. Sekretess gäller ej i dessa fall.  

 

 

 

  


