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Information och stöd för dig som lever med våld i nära relation

Stenungsunds
kommun
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Våld i nära relation
Stenungsunds kommun vill på ett tidigt stadium uppmärksamma och
hjälpa de personer som lever med våld i sina nära relationer.
Våld i nära relation är att bli illa behandlad av någon som står dig nära, till exempel din
partner, föräldrar eller andra släktingar. Det kan handla om att känna sig rädd, hotad och
kontrollerad eller att bli slagen, kränkt och tvingad att göra något mot sin vilja. Den som
är utsatt har rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten, men även den som slår och hotar,
kan få hjälp för att ändra detta.

Be om hjälp!
Om du är utsatt, be om hjälp! Om du utsätter någon, sök hjälp! Det finns olika verksamheter som du kan vända dig till för stöd och hjälp. Du kan vid behov till exempel få hjälp
med samtalsstöd, kontakt med andra myndigheter, ekonomiskt bistånd och tillfälligt
boende.

”

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att
denna handling skadar, skrämmer eller kränker,
får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå
från att göra det den vill
- Per Isdal, psykoterapeut och författare till boken ”Meningen med våld”

Här kan du få stöd
Familjerådgivningen

Telefon: 0303-73 90 00

Individ- och familjeomsorg

Telefon: 0303-73 81 33

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

Kvinnojouren

Telefon: 0303-846 79

Krismottagning för kvinnor/män

Telefon: 0303-73 90 00

Polisen

Telefon: 112 (akut), 114 14 (ej akut)

Sjukvårdsupplysningen 1177

Telefon: 1177

Socialjouren

Telefon: 031-365 87 00

Terrafem (Stöd på olika språk)

Telefon: 020-52 10 10

Ungdomshälsan

Telefon: 0303-73 83 51

Vuxenenheten

Telefon: 0303-73 81 58
Måndag-fredag kl 9-10

Kontaktuppgifter
Stenungsunds kommun växel
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se
Reception
Individ- och familjeomsorg
Strandvägen 15
Tel: 0303-73 81 33
www.stenungsund.se

