
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 Samspelat i region Värmland – Pilot-
förbundet ingår i NNS nationella projekt mot våld 

1.Vad gör Samordningsförbunden när det gäller covid-19 och risken för ökad 
våldsutsatthet? Skicka gärna information och länkar. 

Samordningsförbundet arbetar inom NNS nationella projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt 
våld som pilotförbund. 

Har nyligen etablerat ett samarbete med Länsstyrelsen i Värmland. 

En excelfil har utarbetats där vi i Länsstyrelsens arbetsgrupp ska skriva in tänkta åtgärder. Jag 
tar vårt uppdrag; fråga, informera, broschyrer, kopplingar till stöd osv. 
 
Framtagen Excel-fil visar vad kommunerna, Regionen, polisen, frivården och Samspelet har 
för planeringar framåt. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns också med – de 
kommer att ställa de anvisade frågorna om våld från respektive myndighet som dessutom är 
olika. 
 
Jag föreslog gemensam satsning på tex kort gemensam film att sprida på sociala medier. Typ 
UngaRelationer                                                                                                                                       
 
Jag har även bett våra samordnare (som ställer de 7 frågorna) att fråga våra deltagare vad de 
skulle tycka vara en bra information att få, på vilket sätt, vad är passande och inte 
utmanande osv. ...... Ja du förstår. Se svaren också under fråga 3. 
 
Den här frågan kom också upp:  
 
-”Vad händer om jag anmäler? Är det jag som utsatt som ska isoleras när det är förvaren 
som är den som borde isoleras. Varför ska jag flytta till annat ort, bort från dem jag har runt 
mig – arbete, skola för barnen, kompisar osv. 
 
-”Ungefär som mobbare i en skola, oftast den utsatte som får byta skola.” 
 
-”En person som varit utsatt länge; barndom och med olika män, sa att hon skulle vilja skriva 
en bok om hur de gemensamma samhällssystemen sviker den utsatte.”  
 
-”Det finns ingen samordning – alla jobbar i sina stuprör. Polisen gör sitt, soc sitt osv men att 
det saknas samordning mellan det offentliga och stödsystem som tex skyddat boende.” 
 
Jag tänker: kanske blir det nu så här när ”alla våra parter och polisen börjar fråga”?? Tex Fk 
ringer personen och ställer frågan, får positivt svar men ansvaret efter att frågan är ställd 
lämnas helt åt personen.  
 



-”Vem håller samman processen om inte personen själv tar tag i nästa steg? Om personen 
finns inom Samspelet finns vi som stöd och hjälp med länkning till tex socialtjänsten i 
operativt gemensamt arbete. Men……” 
 
Vi hade ett nytt möte den 3 juni kl 10 för uppföljning om föreslagna åtgärder. Dessa 
åtgärder, för att minska våld i nära relationer under Covid-19, ska rapporteras till 
Länsstyrelsens krisstab och Regionala samverkan 
 
Involverade i nätverket för myndighetssamverkan inom Våld i nära ska ta fram gemensamt 
informationsmaterial genom Reklambyrån Advant för spridning i samhället. Ska vara klart 
innan midsommar. Samspelet ingår i referensgruppen om materialet. 
 
På mötet framkom, från Barnahus, elevhälsan, Universitetshälsan och Socialen, stor oro 
gällande barn och ungdomar i Covid-tider. Många mår väldigt dåligt i pågående isolering. 
Barnahus och elevhälsan (kommuner) beskrev hur glada de var över att inte skola och 
förskola varit stängd, då skolan finns som en ventil. Däremot inom gymnasiet finns många 
som mår dåligt av att inte ha kunnat ha skolan som fristad.  

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. 

Länsstyrelsens för myndighetssamverkan hade möte i fredags. 
Utifrån det finns Samordningsförbundet Samspelet med i en arbetsgrupp, med start idag, där 
denna gemensamma fråga tas upp. 

Igår hade vi snabbt arbetsgruppsmöte arrangerat av Länsstyrelsen gällande spridning av 
information Våld i nära kopplat till de negativa konsekvenserna kopplat till Covid-19-läget. 
 
Arbetet ska " stärka existerande arbete och/eller bidra till nya infallsvinklar. 
Länsstyrelsen är områdesansvarig här gällande samordning inom området Våld i Nära  
 
(RSS är kopplat till Universitetet och jobbar mest i kopplingen med forskning inom området. 
RSS representanten Madelene är utsedd av SKR som kontakt men arbetet här ligger på 
Länsstyrelsen - annan organisering än i övriga Sverige. Hos oss tillhör också FOU-enheten 
universitetet) 
 
Länsstyrelsen har en nu släppt reviderad handbok, många åtgärder är långsiktiga och därför 
säker man nu hjälp med kortsiktiga åtgärder enligt nu lagt Regeringsuppdrag. 
Isabel Persson, ansvarig, har fått NNS papper om SOF´s roll för vetskap samt för att se att vi 
jobbar tillsammans och inte parallellt. 

 

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

Jag föreslog gemensam satsning på tex kort gemensam film att sprida på sociala medier. Typ 
UngaRelationer. 



 
Svarande deltagare i Samspelets pilot mot våld anser att det vore bra om information, typ 
”Kvinnofridskorten” fanns ute på tex offentliga toaletter. Inte bara på Samspelets toaletter – 
inlåsning. Även att, typ ” våra affischer” skulle få finnas ute i samhället. Att man matas med 
information om att stöd finns att få.  
 
Någon tänkte att det skulle finns uppmärksamhet inom 112 om man ringer och säger nåt 
konstigt. Tex Vill beställa hem pizza. Du ringer fel Nej jag har ringt rätt jag behöver pizza fort 
hem…. 112 fattar att det är nåt fel, skickar blåljuspersonal, förövaren hör att den utsatte 
beställer pizza.  Kontentan att 112 och tex 1177 är vakna i dessa frågor då den våldsutsatte 
inte har möjligheten att ringa polisen. 
 
Förbundschef Meta Fredriksson-Monfelt 
 
 
 

 

 

 

 


