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Nyhetsbrev våld i nära relationer  
 
Välkommen till vårt Nyhetsbrev våld i nära relationer. Vi riktar oss till 
alla som i vår kommun arbetar och möter våld i nära relationer. Via vårt 
nyhetsbrev kan vi hela tiden hålla oss uppdaterade på vad som är på 
gång. Det betyder att vi också gärna hör från er andra om ni har tips på 
föreläsningar, saker ni uppmärksammar eller har läst. Välkommen! 
 

 
Ny Folkhälsoutvecklare är på plats och tar över utvecklingsarbetet med 
Våld i nära-nätverket i Kungälv 
Vi tackar Johan Sjöholm för det fantastiska arbete han gjort under dessa år, där han dragit i och 
hållit ihop frågan om Våld i nära relationer! Med Johans engagemang har frågan hållits levande och 
varm och givit oss ett forum för att mötas. Johan finns kvar i kommunen som Utvecklingsledare 
Folkhälsa men vi välkomnar nu Anna Persson som sammankallande för VIN-nätverket. Anna har 
tidigare arbetat som polis med bland annat våld i nära relationer men har sedan utbildat sig till 
folkhälsovetare och påbörjade i augusti sin nya tjänst som folkhälsoutvecklare. 
 
 

Ung Utsatt från Ungdomsmottagningen, 
kommer 10 november 
På vår nätverksträff 10:e november kl. 14.00 är vi glada att 
meddela att representanter för Ung Utsatt, Göteborgs 
Ungdomsmottagning kommer för att berätta om sin 
verksamhet. Detta sker som en del av det förebyggande 
våldsarbetet med fokus på ungas relationer och sexuellt 
våld. Läs mer om Ung Utsatts verksamhet  
 

 
Utbildningssatsning: Ungas sexuella utsatthet - bemötande till 
behandling, 9 december, Nordiska folkhögskolan 
Anmäl ditt deltagande till Anna Persson, anna.persson2@kungalv.se 
Syftet med eftermiddagen är att öka kompetens och att vi tillsammans ska bli ännu bättre 
på att möta utsatta ungdomar utsatta för sexuellt våld. Till vår hjälp har vi Maja Koppfeldt, 
Leg. Psykoterapeut och verksamhetsansvarig samt Sandra Olsson. Leg. Psykoterapeut. 
De representerar WONSA – World of No Sexual Abuse. Genom behandling, forskning, 
och kunskapsspridning arbetar WONSA för att göra specialiserad vård för psykologiska 
skador efter sexuella övergrepp tillgänglig över hela landet. Målgruppen för utbildningen är 
personal som arbetar inom Klippan, Ungdomsmottagningen, socialtjänsten etcetera.  
Wonsa world of no sexual abuse | WONSA 
 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/riktade-mottagningar/ung-utsatt/
https://www.wonsa.se/
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Bokrecension: ”Kärleksfanskapet” 
Elin Johanssons ”Kärleksfanskapet” är en diktsamling som avklätt och 
nära låter oss få insyn i den smärtsamma erfarenhet det innebär att 
förälska sig i, leva med och separera från en våldsam man. Hos mig 
lever dikterna kvar länge efter läsning. De talar till en, ger perspektiv. 
Jag vänder blad, läser om och berörs. ”det går utmärkt att hota någon 
med: ha så kul”. 
 
Recension: Bo Jonsson 
 
Sex mot ersättning: MIKA-mottagningen på besök och nu möjlighet till 
samtalsstöd inom kommunen 
På vår nätverksträff den 29:e september hade vi två kuratorer från MIKA på besök som berättade 
om sin verksamhet. Detta sker som en del av det förebyggande våldsarbetet med fokus på ungas 
relationer och sexuellt våld. Mikamottagningen vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot 
ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. 
De erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp.  
Läs mer på MIKA:s webbsida 
Tips! Förstå ungas utsatthet i sex mot ersättning. Lyssna på Kaliber om 13-åriga Ella. 
13-åriga Ella sålde sig på sugardating-sida: ”Du är en produkt” 10 oktober 2022 - Kaliber | Sveriges 
Radio 
 
Krismottagningen i Kungälv tar nu också emot människor med erfarenhet av sex mot 
ersättning och köpare av sexuell handling för samtal.  
Läs mer på Krismottagningens webbsida

 
Utställning: Vecka fri från våld, Mimers 
Hus, 21–27:e november.  
”Vad har du varit med om - och hur har det 
påverkat dig?” är en utställning gjord av kvinnor 
som har varit utsatta för våld. På fredag den 25:e 
november är det Orange day och Zonta samt 
Krismottagningen kommer att vara på plats i 
Mimers kulturhus mellan kl. 15-18. 
 
 
 
 

 

https://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/familj-barn-och-ungdom/mikamottagningen
https://sverigesradio.se/avsnitt/ella-salde-sig-som-minderarig-pa-sugardating-sida
https://sverigesradio.se/avsnitt/ella-salde-sig-som-minderarig-pa-sugardating-sida
https://www.kungalv.se/omsorg--hjalp/stod-vid-kris/krismottagning-vald-i-nara-relation/

