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 Skellefteå Norsjö i Region Västerbotten – Ingår som
pilot-förbund 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.

1. I fyra av de fem insatser som Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö finansierar f.n. har
man uppgett att fysiska möten underlättar att kunna ställa frågor om Våld i nära relation,
VINR. Deltagaren är förhoppningsvis också mindre utsatt för VINR i och med att man träffar
andra människor, genom att man måste ta sig ut hemifrån och inte endast är isolerad
hemma med sin förövare.MISAM som drivs av de fyra myndigheterna (Kommun, region,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) ställer de sju frågorna om utsatthet för Våld i nära
relation, till deltagare i möten som sker fysiskt, men stor del av verksamheten har ställts om till
digitala möten. I de fall där personliga möten krävs fortsätter medarbetarna i MISAM att träffa
sina deltagare.
I insatsen NAFS Skellefteå-Norsjö bokas under Coronapandemin Samordnad individuell
plan (SIP) med individen, kommun och regionen. En SIP kan ske digitalt, delvis
digitalt/fysiskt, men även helt och hållet fysiskt möte. Det underlättar att kunna ställa de
sju frågorna om Våld i nära relation till deltagaren. I vanliga fall sker NAFS-mötet så att
tre av fyra myndigheter träffas fysiskt för att koppla upp sig mot den fjärde myndigheten,
regionen (primärvården/psykiatrin).
Nästa steg är ett ESF-projekt som drivs av Skellefteå kommun/IFO/Solkraft där individen
deltar i aktiviteter i väntan på att situationen på grund av Coronapandemin ska förändras
så att nya deltagare har möjlighet att påbörja praktik på Solkraft eller ute på den reguljära
arbetsmarknaden. Här ställs inte frågorna rutinmässigt ännu.

ProAktiv, ESF-projekt som drivs av Urkraft i Skellefteå, har även tänkt på
personer som är utsatta för våld i nära relation i utformningen av
insatsen/aktiviteterna. Samtidigt som ProAktiv uppmuntrar till distans- och
digitalamöten, kan deltagare som vill och behöver träffas göra det i Urkrafts
lokaler. ProAktiv uppdaterar schemat på sin hemsida varje vecka med de
aktiviteter som erbjuds samt hur man kan hålla fysisk distans under besöket,
medan man tar del av ProAktiv verksamhet. Flera aktiviteter genomförs
utomhus, bland annat handledning/samtal under promenad. Frågorna ställs
inte rutinmässigt. https://urkraft.se/nyhet/premiar-for-urkrafts-nya-podd-om-livoch-arbetsliv/
Det femte projektet, Framsteg Norsjömodellen, går ut på att deltagaren gör
praktik på arbetsplats, vilket är mycket svårt i och med Coronapandemin. PL
håller kontakt med deltagarna via digitalt. Frågorna ställs inte rutinmässigt.
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. Inga som Du inte redan känner till. Jag har haft en del utbyte med samordningsförbundet i
Jämtland, verkar väldigt framsynt i sitt arbete

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

3. Jag tänker att det viktigaste är att informationen går ut i olika kanaler och på många olika
språk. VI måste använda oss av sociala medias möjligheter, såg t ex en ung kvinna från
”orten” som rappade Covid-info för människor som inte kan läsa vare sig på sitt hemspråk
eller på svenska. Det borde funka även för den här informationen.
Påminner om samtalet vi hade tidigare om ”kodord” att kunna använda t ex i
myndighetskontakter el dy. Hur gör kvinnan någon uppmärksam på att hjälp behövs NU?!

