VI GER DIG STÖD OCH RÅD

Frihet från våld
i nära relation
Alla ska ha möjlighet att leva i relationer utan våld. Till
Finspångs kommuns socialtjänst kan du vända dig för att
få det stöd och råd du behöver.

Våld i nära relation
Våld i nära relation är ett vanligt problem i familjer.
Det kan vara en förälders våld mot ett barn eller
tvärt om. Det kan också gälla våld mellan syskon
och även våld från partner eller andra familje- och
släktmedlemmar. Våld i nära relationer är det oavsett
om man är sammanboende eller om man lever i
olikkönade eller samkönade relationer

Vad är våld?
Våld är handlingar som skadar, gör ont, skrämmer
eller kränker. Det kan vara fysiska handlingar som
exempelvis sparkar och slag men minst lika vanligt
är psykiskt våld som kan vara hot och elaka ord. Våld

kan även vara sexuella övergrepp eller att någon
förstör personliga ägodelar. Våldsutsatta personer
kan även bli drabbade av att inte få ha hand om sina
egna pengar eller bli begränsade i att få arbeta eller
studera.

Finspångs kommun erbjuder
dig stöd
Hos Finspångs kommun kan du söka stöd och hjälp
oavsett om du är utsatt eller utsätter någon för våld.
Du vänder dig till socialkontorets mottagning. Där får
du hjälp med att ansöka om det stöd som kan var till
hjälp för dig.

Relationsvåldsteamet
Relationsvåldsteamet i Finspångs kommun arbetar
för att göra det möjligt för alla att leva i relationer
utan våld. Vi som arbetar inom relationsvåldsteamet
är samtalsbehandlare. Stödet du får från oss är
kostnadsfritt.

För dig som har bekymmer med våld i nära
relation, antingen som utsatt eller är den som
utsätter
Från relationsvåldsteamet kan du få olika
sorters stöttning och hjälp:
• Samtalsgrupp
• Enskilda samtal
• Vi hjälper dig med praktiska frågor som kan
hjälpa dig att förändra din situation.

Stöd och hjälp till barn och ungdomar

Ta kontakt hos oss får du hjälp
Relationsvåldsteamet nås via kontakt med
socialkontorets mottagning.
Socialkontoret 0122-850 00. Efter kontorstid ring
Socialjouren 011-15 22 83.

Andra viktiga kontakter
Polisen 114 14
Polisen tar emot anmälningar och kan erbjuda
trygghetspaket samt brottsofferstöd.
Brottsofferjouren 116 006
Brottsofferjouren i Östergötland 0200-21 00 19
RFSL Brottsofferjour 020-34 13 16
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Terrafem 020-52 10 10

Vi erbjuder även stöd till barn och ungdomar som
varit eller är utsatt för våld i nära relation. För att ett
barn ska kunna få stöd krävs dock samtycke från
vårdnadshavare.
För mer information besök Finspångs
kommuns webbplats finspang.se.
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