VÅLD
I NÄRA RELATIONER

Samverkan mellan
Polis och Kommun

Bakgrund:
Sedan 2010 finns en överenskommelse mellan polis och kommun om att vi ska
samverka kring våld i nära relationer.
Definition:
Våld i nära relationer innebär att våld utövas där parterna känner varandra. Det
omfattas av mäns våld mot kvinnor och barn, kvinnors våld mot män och barn,
våld i samkönade relationer, barn som bevittnar våld, vuxna som utövar våld
mot sin/sina föräldrar, föräldrar som utövar våld mot barn eller våld som begås
av någon släkting samt våld och förtryck som anses hedersrelaterat.
Hur kan våldet se ut:
Våldet kan till exempel bestå av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Som brott
räknas också situationer där den ena parten tvingar eller hotar den andra, stänger
in eller befinner sig hemma hos den andra utan lov.
Målet:
Det övergripande målet är att minska våldet i nära relationer
Detta uppnår vi genom att:
*Öka upptäckten av våld i nära relationer
*Öka anmälningar av våld i nära relationer
Insatser som att genomföras:
*Gemensamma utbildningsinsatser för att öka kunskapen om hur man kan
upptäcka, bemöta den som är utsatt
*Information/upplysa om problematiken, ta fram en folder om vart man kan
vända sig för att få hjälp, mm
* Sammanställa och analysera kommunens och polisens verksamheter kring
våld i nära relationer, för att kunna utveckla detta arbete

Du som är utsatt eller du som känner någon
som utsätts för våld i nära relationer
Den som utsätts för våld kan drabbas av negativa fysiska, psykiska, sociala,
ekonomiska och praktiska konsekvenser. De starka banden till den som utövar
våldet kan göra det svårt att bryta mönster och söka hjälp.
Våldet är sällan enstaka händelser utan ingår ofta i ett mönster av olika
övergrepp. Utöver fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld kan övergreppen
ha psykologiska, känslomässiga, sociala, ekonomiska och materiella
dimensioner.
Våldets konsekvenser
Några konsekvenser som våld i nära relationer kan föra med sig är:









kort- och/eller långvariga psykiska besvär och psykisk ohälsa
problem med tilliten till sig själv och andra,
isolering, om en person tvingas flytta till annan ort och får långt till släkt
och vänner (exempelvis efter en separation),
försämrad förmåga att vara förälder då den som utsätts kan få svårt att
skydda både sig själv och sina barn,
fysiska skador,
akuta bostadsproblem, dyrare levnadsomkostnader,
skuldsatthet orsakat av den som utövat våldet, samt
sjukskrivning.

Praktiska och sociala beroenden komplicerar situationen
När våld begås av en närstående innebär det att det finns starka bindningar
mellan den som utövar det och den som utsätts. Ekonomiska, praktiska och
sociala band kan utgöra hinder för den utsatta att lämna relationen. Våldet
utmärks också ofta av ett mönster av makt och kontroll. I många relationer där
våld förekommer växlar det mellan perioder av våld och perioder utan våld, med
ånger och försoning som komplicerar situationen ytterligare.
Vanligt med förnekelse
Brottsutsatta kan dölja att de är utsatta för våld, för att de till exempel skäms
eller känner skuld. Det kan därför vara svårt för omgivningen, såväl för anhöriga
och vänner som för professionella, att bli medvetna om att en person är utsatt för
våld. I relationer där det förekommer våld kan det hända att båda parter förnekar
eller förringar våldet.

Du som bor i Sandviken

Hit kan du vända dig för hjälp och frågor
POLISEN
Polisen akut
Polisen råd/anmälan

112
114 14

INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN
Barn och familjeenheten
Ungdomsenheten
Vuxenenheten
Ekonomienheten
Familjerättsenheten
Sandvikens Familjecenter

026 - 24 15 59
026 - 24 15 59
026 - 24 15 59
026 - 24 15 59
026 - 24 13 40
026 - 24 14 52

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Akut hjälp
Sjukrådgivning

112
1177

Primärvården Sandviken Norra
Primärvården Sandviken Södra
Hälsopartner
Storviks hälsocentral

026 - 27 81 00
026 - 27 80 90
026 - 14 96 00
0290 - 340 10

Barn och familjehälsan

026 - 27 80 19

STICKAN, kriscentrum för män

026 – 18 73 73

FAMILJERÅDGIVNINGEN, GÄVLE

026 -51 45 90

FRIVILLIGORGANISATIONER
BOJ
Kvinnojouren
Kvinnofridslinjen
Jourtelefon för kvinnor/tjejer
på ett stort antal språk

026 - 25 90 00
026 - 25 00 95
020 - 50 50 50
020 - 52 10 10

BRIS
Unga Boj

0200 -230 230
www.ungaboj.se

