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I februari startades Kvinnoverksamhe-
ten i Strömstad – en kommunal verk-
samhet som ger stöd och råd till kvinnor 
som upplever våld eller kränkningar.

- I grunden är våld mot kvinnor ett 
brott mot de mänskliga rättigheterna, 
säger Disa Hansson som jobbar med 
kvinnofridsfrågor i norra Bohuslän.

Under 2008 har en ny organisa-
tion byggts upp i Strömstad för 
att möta kvinnor som behöver 
hjälp.

- Kommunerna ska leva upp 
till lagstadgade krav och har nu 
ansvaret över kvinnofridsfrå-
gorna och därmed en skyldighet 
till stöd, information och uppsö-
kande verksamhet. Genom samverkan mellan 
socialtjänsten, vården och polismyndigheten i 
dessa frågor förbättras bemötandet och stödet 
för våldsutsatta. Det handlar om att rutinerna 
kvalitetssäkras och kompetensen breddas.

Kvinnojouren i Strömstad har under närmare 
15 år arbetat med våldsutsatta kvinnor. När So-
cialtjänsten nu utvecklar sitt arbete önskar man 
ett nära samarbete med Kvinnojouren – en för-
utsättning för den bredd som efterfrågas kring 
utveckling av kvinnofridsarbetet i Strömstad. 

Nu fi nns stöd fi nns i Strömstad
På Kvinnoverksamheten i Strömstad arbetar  
kurator Annelie Walldén:

- Vi vänder oss till kvinnor som blir utsatta 
för hot eller våld, ofta från närstående perso-

Från skam till självrespekt
Stöd till kvinnor som upplever våld eller kränkningar

ner. Om en kvinna lever i en hotfull situation 
är det viktigt att hon får stöd att ta sig ur den. 
Vi koordinerar med andra resurser och erbju-
der möjlighet att träffa andra kvinnor som 
kan ha liknande erfarenheter. Tillsammans 
ökar vi självrespekten, försöker bryta en de-
struktiv tillvaro och skapa förutsättningar för 
en förändring av situationen

Verksamheten välkomnar alla kvinnor. 
Kvinnoverksamheten jobbar särskilt för att 

fl er grupper av kvinnor ska känna till verk-
samheten och veta att de kan få adekvat stöd. 
Exempel på grupper som verksamheten arbe-
tar närmare med är kvinnor som har ett eget 
missbruk eller lever i en missbruksmiljö och 
kvinnor med psykisk eller fysisk funktions-
nedsättning, där förövaren kan vara vårdare 
eller nära anhörig.

Lyfta kvinnofriden på dagordningen
Såväl Disas som Annelies tjänster fi nansieras 
under det första året genom medel via Läns-
styrelsen i Västra Götalandsregionen. Efter 
Kvinnofridsprojektets slut övergår Annelies 
tjänst i kommunal regi. 

- De fem kommunerna Strömstad, Tanum, 
Sotenäs, Munkedal och Lysekil är relativt små 
med begränsade medel. Därför är samverkan 

Ett ljus i mörkret. Nu fi nns Kvinnoverksamheten i Strömstad – till hjälp för kvinnor som utsätts för våld och kränkningar av närstående. På bilden Annelie Walldén och Disa Hansson.

och samordning av resurserna extra viktigt i 
framtiden. Man kan till exempel gemensamt 
köpa in tjänster, utbildningar och kompeten-
ser. Samtidigt är det viktigt att varje kommun 
har en bas med kompetens och resurser. De 
erfarenheter jag haft under året är att alla be-
rörda förvaltningar och politiker är mycket 
positiva till kvinnofridsarbetet., säger Disa, 
vars roll i projektet är att skapa möjligheter, 
eller vara en katalysator som Disa själv kallar 

det, för de som jobbar konkret 
med frågorna.

Stort mörkertal
Under 2007 anmäldes totalt elva 
fall av kvinnofridsbrott i de fem 
kommunerna i norra Bohuslän. 
Ett relativt lågt tal kan tyckas.

Annelie förklarar:
- Forskning visar att mörkertalet kan vara 

tre-fyra gånger så stort. Det fi nns mycket 
skam och skuld för de som utsätts för kränk-
ningar i hemmet. I en mindre kommun, där 
de fl esta känner varandra, kan det var svårare 
att ge sig till känna. Samtidigt har vi fördelar 
med att myndigheterna får ett tydligare an-
sikte här. Vi har nära till sjukvården och po-
lisen i Strömstad – det underlättar processen 
vilket effektiviserar och gör arbetet mindre 
komplicerat många gånger.

Bakgrund:

Kvinnofridsreformen antogs i Sveriges 
Riksdag 1998. Bakgrunden var bland an-
nat FN:s deklaration av avskaffandet av 
våld mot kvinnor 1993. Som en konse-
kvens ur denna reform lagstadgades 1998 
brottet Grov kvinnofridskränkning - ett 
brott som består av upprepad kränkning 
när målsägaren är hustru, kvinnlig sam-
bo eller tidigare sådan. Samtidigt stadga-
des brottet Grov fridskränkning, vilket är 
rubriceringen som används när det inte 
handlar om mäns våld mot kvinnor.

Syftet med lagstiftningen om grov 
kvinnofridskränkning är att angripa fall 
av systematisk kränkning. Sådana fall 
kan omfatta ett fl ertal handlingar som 
var och en för sig har ett lågt straffvär-
de. Brottsrubriceringen GROV kvinno-
fridskränkning möjliggör alltså en sam-
manvägd bedömning.

Kvinnofridsreformen innebär också 
att alla Sveriges kommuner ska upprätta 
en handlingsplan för hur man ska ta an-
svar för kvinnor som utsätts för våld och 
kränkningar av närstående.

Kvinnoverksamheten i Strömstad er-
bjuder samtal och rådgivning med kura-
tor och har telefonnummer 0526-10415 
(mån-tors, säkrast kl. 9-10) och mobil-
nummer 070-306 73 03. 

För mer information om verksamheten 
i norra Bohuslän se www.stromstad.se/
kvinnofridnorrabohuslan

            Tillsammans ökar vi självrespekten, 
försöker bryta en destruktiv tillvaro och skapa 
förutsättningar för en förändring av situationen”


