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”Att öka upptäckten av psykiskt,
fysiskt och sexuellt våld”
Det är titeln på slutrapporten som
redovisar NNS och samordningsförbundens deltagande i regeringsuppdraget att öka upptäckten av
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.
Rapporten är klar i början av 2022.

Inledningsvis, under hösten 2019, startade
7 samordningsförbund som omfattade
7 regioner/län, och 67 kommuner. Nu, i
november 2021, ingår 30 samordningsförbund som omfattar 13 regioner och
120 kommuner.
Det är nu dags att sammanfatta vad uppdraget handlat om och redovisa arbetet.
Besked om det blir en fortsättning på regeringsuppdraget kommer i början av 2022.

Hej alla!
Snart har y�erligare e� år gå� och vi kan
känna oss stolta över allt det som vi uträ�at. Trots en besvärlig pandemi har vi
lyckats ställa om vår verksamhet och utvecklat nya arbetssä�. På så sä� har vi
kunnat fullfölja vårt uppdrag a� se �ll a�
myndigheterna organisera sig e�er individers behov och a� de får effek�va och
relevant stöd och insatser. De�a har fungerat väl i allmänhet men när det gäller
arbetet med a� upptäcka våld vill jag
hävda a� här har det fungerat synnerligen väl. E� stort Tack �ll alla er som har
bidragit!
Regeringsuppdraget a� upptäcka våld är
inne på si� tredje och sista år. I de�a
nyhetsbrev vill vi därför ly�a fram något
av de resultat som vi uppnå�. Genom a�
registrera svaren på de frågor som ställts
har vi bra sta�s�k (och oroande på si�
sä�) över hur många människor som
drabbats av våld. A� upptäcka våld är
angeläget för de som verkar inom samordningsförbundens insatser det visar sig
bland annat i det intresse för a� �llägna
sig metodik och a� de�a sprids �ll

många förbund. En spridning som sker
från förbunden och stöds av NNS. Sista
året innebär också utvärdering och denna
görs av Jämställdhetsmyndigheten.
Det finns en möjlighet a� uppdraget kan
fortsä�a y�erligare e� år men de�a är avhängigt om hur just den delen av regeringens budgetproposi�on kan få stöd av andra par�er. Lyckas de�a har vi e� gyllene
�llfälle a� sprida arbetssä� och metoder
y�erligare och jag hoppas innerligt a� vi
får den möjligheten. Om de�a inte sker vill
jag ändå a� vi fortsä�er det framgångsrika
utvecklingsarbete som pågår men då behöver vi hi�a andra former för de�a.
I skrivande stund vet vi inte på vilket sä�
men direkt e�er årsski�et har de�a troligtvis klarnat och låt mig därför återkomma med besked om hur vi går vidare så
snart vi har få� e� besked från regeringskansliet.
Jag passar på att önska er alla
En God Jul och ett
Gott Slut på 2021!

www.nnsfinsam.se
Nationella nätverket för samordningsförbund

Marie Svensson
Ordförande NNS
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Medverkande vid Jämys konferens den 1/12
om att öka upptäckten av våld
De myndigheter som deltagit i regeringsuppdraget samt NNS och Samordningsförbundet Karlskoga-Degerfors
kommer under Jämställdhetsmyndighetens (Jämy) konferens den 1 december berätta om erfarenheter från
genomförandet av uppdraget.

Film som sammanfattar det arbete som genomförts
Vid konferensen kommer NNS bland annat att visa en film som sammanfattar det arbete som samordningsförbunden genomfört inom regeringsuppdraget, från starten 2019 och framåt. På webbsidan som beskrivs nedan finns
länk till filmen.
Det framkommer omfattande erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld bland deltagare i samordningsförbundens insatser. Här är bilder hämtade ur filmen som beskriver några fakta som framkommit.

Webbsida med information om uppdraget
NNS har skapat en webbsida med information om arbetet inom regeringsuppdraget.

www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning
På webbsidan finns bland annat dokument som presenterar statistik, erfarenheter, videointervjuer och skriftliga
beskrivningar från personer vid samordningsförbund som arbetat inom regeringsuppdraget.
Dokument som sammanställer resultat, statistik och
erfarenheter av samordningsförbundens arbete inom
regeringsuppdraget.

Slutrapport

Statistik

Erfarenheter

Slutrapporten kommer att vara klar i
början av 2022.
Den kommer då att
kunna laddas ned
från webbsidan.

Skriften innehåller
statistik från 750
unika personers svar
på VKVs frågeformulär FOV, med sju
frågor om psykiskt,
fysikskt och sexuellt
våld.
Svaren rör första
gången personerna
har svarat.

Det är dubbelt så vanligt
för deltagare att själv
utsättas för ett direkt psykiskt, fysiskt och sexuellt
våld av en närstående och/
eller av någon annan om
de sett och hört samma
våld mellan närstående
under sin uppväxt, i förhållande till om de INTE
sett och hört våldet under
uppväxten.
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Ett uppdrag som vuxit med tiden
De samordningsförbund som deltar i regeringsuppdraget ställer rutinmässigt
och regelbundet frågor om våld till alla deltagare i samordningsförbundens
finansierade insatser enligt frågeformuläret FOV, 7 frågor om psykiskt, fysiskt
och sexuellt våld.

När regeringsuppdraget startade 2019 deltog 7 pilot-samordningsförbund som
antagits efter ett ansökningsförfarande.
Ytterligare 6 samordningsförbund antogs kort tid därefter vilka fick benämningen
Grupp-2.
Under 2021 gjordes ett nytt antagningsförfarande och ytterligare 15 samordningsförbund antogs vilka fick benämningen Grupp-3.
Tre samordningsförbund utanför regeringsuppdraget har därutöver börjat
använda frågeformuläret om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.
Sammanlag använder nu, i slutet av november 2021, 30 samordningsförbund
frågeformuläret om våld.

Frågeformuläret FOV,
7 frågor om våld

Samordningsförbund som använder VKVs (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om
våld i nära relationer) frågeformulär FOV, 7 frågot om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
Piloter
Samordningsförbundet Skellefteå
Samordningsförbundet i Jämtlands län
Samordningsförbundet Samspelet
Samordningsförbundet i Södertälje
Samordningsförbundet Karlskoga - Degerfors
Samordningsförbundet Vänersborg - Mellerud
Samordningsförbundet i Halland

Grupp-2
Samordningsförbundet Insjöriket
Samordningsförbundet Umeåregionen
Samordningsförbundet Skaraborg
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Samordningsförbundet Sundbybergs stad
Samordningsförbundet Gävleborg

Grupp-3
Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Samordningsförbundet Älv & Kust
Samordningsförbundet Sydnärke
Samordningsförbundet Uppsala län
Samordningsförbundet Väst
Samordningsförbundet Stockholms stad
Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT
Samordningsförbundet Finsam Örebro - Lekeberg
Samordningsförbundet Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna
Klarälvens Samordningsförbund
Samordningsförbundet Östra Östergötland
Södra Dalarnas Samordningsförbund
Södra Norrbottens Samordningsförbund

Övriga
Samordningsförbundet Huddinge - Botkyrka - Salem
Samordningsförbundet Roslagen
Samordningsförbundet VärNa

NNS arbetsgrupp
De som från NNS har arbetat med genomförandet av regeringsuppdraget är följande personer:

Anita Kruse

Charlotte Axelsson

Per Jonebrink

Samordnare för regeringsuppdraget vid NNS

Sakkunnig och operativ ledare
för genomförandet

Samordnare

Webbmaster, formgivare
infomaterial
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Ola Andersson
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