Detta uppdrag kunde inte landa mjukare än så. Samordningsförbundet Sundbybergs stads
förbundschef insåg att Stoppa våldet är en bred uppgift som kräver tvärsektoriellt samverkan. Rom
byggdes inte på en dag, Suezkanalen grävdes inte av en person och Eiffeltornet byggdes inte av en
lantbrukare. Med andra ord: det behövs tid, det fodras många medarbetare som involveras och det
behövs kompetens.
Det är välkänt att ett involverande ledarskap också leder till engagerade och motiverade
medarbetare. Sagt och gjort, förbundschefen tog med sig sin personal på NNS uppstartskonferens
Stoppa Våldet i oktober 2019. Ett alldeles nystartat Finsamteam, inkörsporten till deltagare, fick
denna chans och tog den. Här påbörjades resan för medarbetarna och processen pågår alltjämt.
Vad som sedan hände var att den som samordnade Finsamteamet gjorde en planering som innehöll
kompetensinventering i närområdet, inventering av hjälp till våldsutsatta/våldsutövare, framtagning
av en fickvänlig broschyr om våldets olika dimensioner och varifrån hjälp kan fås. Finsamteamet
kontaktade samordnaren för våld i nära relation och relationsvåldsteamet och informerade om vad
som var på gång. Broschyren gick en runda i ett nätverk för VINR för en finjustering. Här etablerades
goda kontakter med kommunen. Teamet gick igenom 7 frågor om våld och planerade hur de skulle
lägga fram det till våra deltagare att vi ställer dessa frågor till alla. Är vi riktigt ärliga så tjuvstartade vi
med att ställa dessa frågor. Teamet peppade varandra och kände stort stöd från styrgruppen.
Samordningsförbundet gick med i ESF projektet MIA Vidare juni 2020 som delprojekt MIA Vidare
Sundbyberg. Det fattades beslut i ledningen för MIA Vidare om att vi redan från projektstart ska
ställa dessa frågor. På det viset har arbetet att ställa 7 frågor om våld även anammats på regional
nivå i Stockholm. Alla delprojekt i MIA Vidare har detta uppdrag från den 1 juni 2020. Skaran blev
större för upptäckt av våld. Upplands-Bro kommun klev in i MIA Vidare Sundbyberg och vi blev fler i
att ställa dessa frågor och kunna hänvisa till hjälp. I MIA Vidare Sundbyberg har vi mer än 60 % som
svarar att de varit utsatta för våld/utsatt någon för våld. I alla dessa fall har vi hänvisat till hjälp.
Vår upplevelse är att frågorna har tagits emot väl och att det är uppskattat av de deltagare som vi
frågat. Vi har även haft våldsutövare som har tyckt om detta och som fått hjälp. En våldsutövare
ställde sig upp efter ett möte och sa ”Det är det bästa mötet jag varit på”, sedan ville hen ha sällskap
till våldsrelationsteamet i kommunen och fullföljde sina 5 samtal.
De utbildningar som NNS erbjudit oss har gett oss kompetens, råg i ryggen och tips på vägen. MIA
Vidares Sundbyberg hade webbinarie om att ställa 7 frågor om våld under en månad fri från våld och
har sedan dess har vi även haft möjlighet att vara faddrar till Uppsala Samordningsförbund.
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