
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 Samordningsförbundet Insjöriket i Västra Götalandsregion och ingår i NNS 
nationella projekt mot våld som Grupp-2 
 
 1.Vad gör Samordningsförbunden när det gäller covid-19 och risken för ökad våldsutsatthet? Skicka 
gärna information och länkar. 
 

1. A) Vi har utvecklat broschyrer för respektive kommun som förbundet har som 
upptagningsområde med telefonnummer och länkar till stöd och hjälp både för den utsatte 
men även för den som utsätter. Dessa lokala broschyrer/foldrar kan lämnas vid individuella 
samtal med våra deltagare. 
B) Då vi inte har fysiska möten med våra deltagare utan avstämning och uppföljning digitalt 
(telefon, zoom, skype osv) har samtalen blivit mer fokuserade på hur deltagarna mår i denna 
tid av isolering. En upplever att en kommit närmare deltagarna och att ett annat förtroende 
har byggts upp. 
C) Relativt snabbt lyfte vi fram Våldsutsatthet i och med covid 19 under Aktuellt på hemsidan 
och hänvisning till telefonnummer. Det har även nu tillsatts en it-grupp som jobbar fram 
länkar och information i ämnet som ska läggas och lyftas fram på insjörikets hemsida. 

 
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. 
  

2. Det vi hittat hos våra samverkande parter är endast information hos Arbetsförmedlingen via 
Mina Sidor ”Lever du med våld i en nära relation”. Det finns knapphändig information på 
kommunernas hemsida som kopplar covid 19 med våldsutsatthet. Jag har dock varit i kontakt 
med två av våra fem kommuner för att upprätta nätverk och stötta varandra i den här frågan. 

 
3. Vad anser ni behöver göras för att informationen om covid-19 och risken för ökad våldsutsatthet ska 
nå ut till alla? 
  

3. Vi anser att vi behöver synliggöra problemet och visa att stöd finns samt vilket stöd en kan få. 
Gärna i form av rutiner för handläggare så att alla vet exakt vad som ska göras i frågan om 
det uppdagas samt vad händer vid anmälan, hur går det till, vem hamnar jag hos osv. Så en 
vågar anmäla. Vi behöver även nå ut med info till dem som slår – att hjälp finns att få. 
Huskurage är en bra grej för att nå ut med info bl a. Hyresvärdar och bostadsstyrelser måste 
involveras i högre grad eftersom det är inom hemmets väggar som våldet sker som mest. 
Utbilda dessa i frågan. 

 


