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Kontakt
Gemensam e-post 
resursteamheder@socialcentrum.goteborg.se

Centrum 
Telefon: 070-910 52 72 
resursteam.heder@socialcentrum.goteborg.se

Hisingen 
Telefon: 070-778 47 97, 073-028 52 42 
resursteamheder@socialhisingen.goteborg.se

Nordost 
Angered Telefon: 073-961 62 78 
Östra Telefon: 072-539 63 32 
resursteam.heder@socialnordost.goteborg.se

Sydväst 
Telefon: 070-417 95 46 
resursteam@socialsydvast.goteborg.se

Central samordning 
Socialförvaltningen Centrum 
Telefon: 031-367 91 51 
resursteamheder@socialcentrum.goteborg.se

Göteborgs Stads kontaktcenter 
Telefon: 031-365 00 00

Instagram: resursteamheder_gbg

Jag mår 
bättre när 

jag pratat med 
dig, du hjälper  
mig mycket.
Kvinna 25 år som blivit bortgift  
och utsatt för upprepat våld.

Ni är  
ovärderliga  
för oss.

Socialsekreterare i Göteborgs Stad  
efter konsultation i akut situation.



Hedersrelaterat 
våld och förtryck
Hedersrelaterat våld och förtryck är ett 
brott som företrädesvis begås mot barn 
och unga. Det är ett komplext ämne som 
ställer särskilda krav på professionella 
när det gäller kunskap, riskbedömningar 
och bemötande av utsatta.

Ofta rör det sig om personer som är 
begränsade i sin vardag, utsätts för 
fysiskt våld, riskerar att giftas bort eller 
könsstympas.

Dessa ärenden kan vara svåra att 
hantera på egen hand och det är vid 
sådana tillfällen Resursteam heder  
kan erbjuda stöd.

Resursteam 
heder
Göteborgs Stad har fyra mobila 
Resursteam heder som verkar i olika 
geografiska områden.

Vi bistår yrkesverksamma i enskilda 
ärenden och erbjuder kompetenshöjande 
aktiviteter.

I individärenden kan vi till exempel ge 
stöd inför och under samtal med utsatta, 
samt vid risk- och skyddsbedömningar.

Kontakta oss!
Teamen kan möta upp yrkesverksamma 
och utsatta på lämpliga platser.  
Vi arbetar motiverande och rådgivande 
direkt till utsatta, samt ger information 
om det stöd som finns att få.

Tveka inte att ta kontakt med Resursteam 
heder. Du hittar våra kontaktuppgifter på 
sista sidan i broschyren.


