Önskemål om svar på regeringens frågor om hur information kan spridas
om det negativa sambandet mellan Coronapandemin och en ökad
utsatthet för våld
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1. Vad gör Samordningsförbunden när det gäller covid-19 och risken för ökad
våldsutsatthet?
Förbundet verkar i huvudsak genom den insatser som finansieras, de nätverk där förbundet
deltar och de övriga kontakter som förbundets styrelseledamöter och anställda har med
förbundsmedlemmarna. I dessa sammanhang lyfter förbundet frågor om hur man angriper
problemet i resp. organisation/myndighet.

Förbundet har regelbundna kontakter med bl.a. Länsstyrelsen, Centrum
mot våld (kommunernas gemensamma stödverksamhet i våldsfrågor) och
övriga organisationer som ingår i nätverk kopplat till tillsammansmotvald.se.
Förbundet vidarebefordrar info fr bl a Länsstyrelsen och Tillsammans mot
våld.
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.
Alarm om den ökade risken för våldsutsatthet på grund av covid-19 har kommit från
många olika håll tex Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. Gå in på denna länk
där https://nck.uu.se/kunskapsbanken/myndigheternas-arbete-/
Här är länkar till SKR om
detta: https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/socialtjanstaldreomsorgfunktions
nedsattning/riskforokatvaldmotkvinnorochbarn.32700.html
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/socialtjanstaldreomsorgfunktionsnedsat
tning/stodtillutsattabarnomskolorochforskolorstangs.32774.html
Ett bra exempel är Västra Götaland som lagt ut på 1177: https://www.1177.se/VastraGotaland/aktuellt/aktuellt-i-vastra-gotaland/covid-19-isolering-okar-risken-for-vald/
Det vore bra om kommunerna lägger ut information på sina hemsidor också, såsom
det här exemplet till exempel från Emmaboda https://www.emmaboda.se/kommun-politik/nyheter-for-kommun-och-politik/nyheter-for-kommun-och-politik/2020-05-06risk-for-okat-vald-i-hemmet-under-covid19.html
3. Vad anser ni behöver göras för att informationen om covid-19 och risken för ökad
våldsutsatthet ska nå ut till alla?

Informationskampanjer som innefattar just konsekvenser av isolering i hemmen på
grund av corona covid-19 och den ökade risken för våldsutsatthet av olika slag som
uppstått i och med det. Detta bör även inkludera hedersrelaterat våld, risk för att
föras utomlands för tvångsäktenskap, barn i dysfunktionella familjer, familjer med
psykosociala problem, missbruk etc.
Information till personal via intranät, i sociala medier, och dels på externa
webbplatser.
Uppmana till att öka uppmärksamhet gällande barn som far illa, att göra
orosanmälningar, med mera. Det är viktigt att även våldsutsatta nås med information
om vart de kan vända sig för stöd och hjälp.
Ett problem är i nuläget att det är svårare att anordna utbildningar för personalen om
detta.

