Önskemål om svar på regeringens frågor om hur information kan
spridas om det negativa sambandet mellan Coronapandemin och
en ökad utsatthet för våld
Svar från Finsam Samordningsförbundet Degerfors / Karlskoga i Örebro län –
Pilot-förbund inom NNS Nationella projekt mot våld
1.Vad gör Samordningsförbunden när det gäller covid-19 och risken för ökad
våldsutsatthet? Skicka gärna information och länkar.
Finsam Degerfors/Karlskoga jobbar processinriktat med en behovsanpassad samverkansarena

kallad Coachingteamet. I teamet finns personal utlånad från Karlskoga kommun (AME, Social
förvaltningen , gymnasieförvaltning ) , Degerfors kommun, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län
och civilsamhällets paraplyorganisation Möckelnföreningarna samt Karlskoga Folkhögskola. Totalt
jobbar 10 coacher i teamet. I teamet finns nära 150 deltagare i ålder 16 – 65 år som erhåller
rehabilitering mot arbete eller studier. Teamet är ”knutet” till projektet Våld-i-nära-relationer.
Därtill finns en samverkansarena kallad Mottagningsteamet där AF, FK, Regionen, Karlskoga – och
Degerfors kommun finns organiserad med uppdrag att fånga upp kommunernas medborgare 16-65
år i utanförskap som söker en förändring (vägen in till Coachingteamet ).
Då deltagarna är en redan utsatt grupp både vad det gäller psykisk ohälsa, våld och utanförskap togs
tidigt ett beslut om att verksamheten i möjligaste mån ska hållas öppen. Deltagarna träffas utomhus,
digitalt och i mindre grupper. Coacherna ordinarie chefer tog ett gemensamt beslut (oavsett den
ordinarie organisationens riktlinjer) , som utmynnade i nedan beslut.
Utöver detta har säkerhetsföreskrifter om handhygien, avståndstagande mm spridits på olika språk.
Handsprit, pappersservetter är nya produkter gällande teamens handhygien.

2.Känner ni till några kommuner, regioner eller organisationer som har ett bra arbete och
information inom området? I så fall maila länkar eller information.
Nej

3. Vad anser ni behöver göras för att informationen om covid-19 och risken för ökad
våldsutsatthet ska nå ut till alla?
Viktigt med information, väcka uppmärksamhet kring problemet. Diskussioner i media handlar för
lite om våld i nära relationer.

