Önskemål om svar på regeringens frågor om hur
information kan spridas om det negativa sambandet mellan
Coronapandemin och en ökad utsatthet för våld
Samordningsförbundet i Södertälje, Region Stockholm – pilotförbund som ingår i NNS
Nationella projekt mot våld
Svar till NNS gällande tre frågor från Jämställdhetsmyndigheten
1. Vad gör Samordningsförbunden när det gäller covid-19 och risken för ökad
våldsutsatthet? Skicka gärna information och länkar.
Förbundet har dec 2019 och mars 2020 genomfört utbildning (FOV) för ca 120 medarbetare hos
myndigheter och civilsamhället. Planeringen för fortsatt utbildning (FOV) och fördjupad utbildning till
hösten/vintern. Uppföljning av den genomförda utbildning (FOV) som skule genomförts i slutet av
mars fick ställas in.
Förbundet planerar för fortsatt verksamhet inom piloten, dvs försöker trots bekymmer med att träffa
deltagare enskilt fysiskt och ställa frågor. Det fungerar till del för två att de insatser som förbundet
bedriver; Alis och MIA. Gällande insatsen MIA i Södertälje så kommer alla handläggare i insatsen att
ställa frågor om våld till hösten. För övriga MIOR i länet (16 kommuner) så kommer FOV att ställas
efter genomförd utbildning.
Webbinarium planeras till 27 maj. Föreläsare är två kuratorer från Origo- Sveriges första
myndighetsgemensamma resurscentrum som har fokus på ungdomar som lever i en hederskontext.
https://sfris.se/frukostmoten-och-forelasningar/
Planering för En vecka fri från våld. Arbetsgrupp med företrädare från Södertäljejourerna, Södertälje
sjukhus, kvinnofridssamordnare,Relationsvåldscente, utredare, fackliga m fl Södertälje kommun.
Kontakt tagna med bostadsföretag, folkhögskolor, riksdagsledamöter, föreläsare för medverkan
under vecka. Köpa in teaterföreställning, Livet bitch. Kontakt ska även tas med olika föreningar och
de större företagen i kommunen. Allt i syfte att uppmärksamma våld i nära relation.
Kontakt med Länsstyrelsen är tagen. Träff efter sommaren.
Förbundet gör en kartläggning/inventering gällande resurser och stöd som finns i kommunen
(myndigheter och civilsamhället) när det gäller våld i näras relationer. Ca 30-tal kontakter kommer
att tas. Klart i juni.

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.
Planer finns i kommunen att öppna ett skyddat boende i början av juni. Beslut tas av Socialnämnd i
slutet av maj.
Södertälje kommun:
https://www.sodertalje.se/omsorg-och-socialt-stod/akut-hjalp/

https://www.sodertalje.se/omsorg-och-socialt-stod/vald-i-nara-relation/ (hänvisar där till övriga
länkar.
Region Stockholm:
https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/overgrepp-och-sexuella-trakasserier/att-bli-utsatt-forvald-i-nara-relationer/

3. Vad anser ni behöver göras för att informationen om covid-19 och risken för ökad
våldsutsatthet ska nå ut till alla?
Min uppfattning är att det finns en medvetenhet hos de olika myndigheterna och då framförallt
kommun och region. De enheter som tar emot utsatta planerar för en ökad tillströmning. Viktigt att
det finns beredskap när tillströmningen kommer.
Fortsatt information från olika myndigheter behöver göras kontinuerligt och på flera språk.
Information måste spridas på flera sätt än bara digitalt.
Förbundschef
Kjell Sjundemark

