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NNS- Nationella Nätverket för Samordningsförbund
NNS är en medlemsorganisation för samordningsförbunden. För närvarande är
75 förbund medlemmar.

NNS roll och verksamhet är att vara språkrör för samordningsförbunden och
stödja dem i deras utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhets-
utbyte, kunskapsutbyte och gemensamt lärande.

NNS har utformat, samordnat och genomför det nationella projektet tillsam-
mans med samordningsförbund med målsättningen att öka upptäckten av
psykiskt, fysisk och sexuellt våld hos deltagare inom förbundens finansierade
insatser.

Arbetet inom regeringsuppdraget har pågått sedan 2019 och en rapport om
genomförda insatser under åren 2019 – 2021 togs fram och lämnades in till
Jämställdhetsmyndigheten och regeringen under början av 2022.

Det här är ett samordningsförbund
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft (Finsam). Lagen
gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt
genom att bilda samordningsförbund. I samordningsförbundet beslutar de fyra aktörerna hur samarbetet
ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera
över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en
ordinarie samverkansverksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att finansiera insatser för
att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så
att man når en ökad effektivitet. Det är parterna som bedriver insatserna som individerna tar del av.
Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att
fungera mer effektivt.

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser för att
uppnå egen försörjning. Målgruppen har ofta en komplex problematik med medicinska, psykiska, sociala och
arbetsmarknadsrelaterade problem och som behöver stöd från flera samhällsinstanser samtidigt. Insatserna
kan vara arbetslivsinriktade, aktiverande och motiverande, behandlande eller förebyggande. De individ-
inriktade insatserna bedrivs av parterna (myndigheterna) som bildar tvärsektoriella arbetslag på lokal nivå.

De strukturövergripande insatserna syftar till att stärka samverkan och samarbete mellan myndigheterna för
att öka kunskapen om olika gruppers behov av rehabilitering. Strukturövergripande arbetet kan bland annat
innehålla förstudier, projektstöd eller kompetensutvecklingsinsatser som vänder sig till anställda inom de
samverkande och samarbetande myndigheterna.

Insatser inom regeringsuppdraget under 2022
• Framtagande av NNS rapport – Att öka upptäckten av psykiskt, fysisk och sexuellt våld under åren 2019 -

2021.

• NNS har fortsatt att sprida sitt arbete för att fler samordningsförbund ska kunna öka upptäckten av våld
genom att deras deltagare, personer mellan 16-64 år som befinner sig utanför arbete och studier, rutin-
mässigt får svara på ett frågeformulär med sju definierade frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Klicka på bilden för att öppna
en webbversion av rapporten.
Den kan också laddas ned på:
nnsfinsam.se/stoppavaldet-
redovisning
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http://nnsfinsam.se/media/217799/Rapport_Regeringsuppdraget-2019-2021.pdf
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Ökat antal förbund inom regerings-
uppdraget
Diagrammet till höger visar utvecklingen av
antalet samordningsförbund som har anslutit
sig till NNS projekt inom regeringsuppdraget
för att öka upptäckten av våld under åren
2019 – 2022.

Under 2022 var antal samordningsförbund
som anslutit sig 40 stycken vilka geografiskt
verkar inom 17 regioner och 158 kommuner.

Rekrytering av ytterligare förbund
NNS har under 2022 rekryterat 12 nya samordningsförbund för att ingå i NNS projekt inom regeringsupp-
draget att öka upptäckten av våld. Vart och ett av dessa förbund har även fått en mentor från något av de
förbund som tidigare anslutit sig till projektet.

Nya förbund fattar genom styrelsebeslut att de önskar ansluta sig till NNS pågående projekt inom regerings-
uppdraget.

Nya samordningsförbund ska kunna erbjuda insatser som möter deltagare vid fysiska möten där fråge-
formuläret om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld rutinmässigt lämnas ut. Vid dessa möten, innan fråge-
formuläret lämnas ut, lämnas även muntlig och skriftlig information. Därefter genomförs ett samtal om det
besvarade frågeformuläret.

De samordningsförbund som rekryterades under 2022 och region/län

• Finsam Göteborg, Västra Götalandsregionen

• Huddinge, Botkyrka och Salem, Region Stockholm

• Finnveden, Region Jönköping

• Södra Vätterbygden, Region Jönköping

• Falun, Region Dalarna

• Höganäs, Region Skåne

• Östra Värmland, Region Värmland

• Finsam Gotland, Region Gotland

• Västerås, Region Västmanland

• Roslagen, Region Stockholm

• Borlänge, Region Dalarna

• Kalmar län, Region Kalmar län

De kommuner som ingår i respektive samordningsförbunds geografiska upptagningsområde anges i Bilaga 1.

NNS har genomfört bas- och metodutbildningar om olika former av våld, HRV-utbildningar, rollspel, vidare-
utbildningar samt stöd och handledning i samarbete med mentorer till de 12 nya förbunden men även till
tidigare anslutna förbund.

NNS har tagit fram spegelvända genomförandeplaner med direktlänkar (se Bilaga 2) som utgör ett stöd för
både de nya förbunden som för mentorer när olika utbildningar ska genomföras och uppföljande dis-
kussioner ska ske med de som har tagit del av olika utbildningsinsatser. De spegelvända och klickbara
genomförandeplanerna innehåller även en beskrivning av att de nya förbunden parallellt ska genomföra en
kartläggning av alla skydd, stöd och behandlingsverksamheter som finns för barn, ungdomar och vuxna med
erfarenheter av våld. Detta ska ske inom varje förbunds upptagningsområde men även regionalt och
nationellt.
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När kartläggningen är genomförd förs uppgifterna in i en broschyr som
rutinmässigt delas ut till samtliga deltagare som svarar på frågeformuläret
om våld, FOV (Frågor om våld).

Kartläggning
Kartläggningen ska visa följande:

• Vilka verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och vuxna med
erfarenheter av våld inom förbundens lokala upptagningsområde men
även regionalt och nationellt.

• Vad verksamheterna erbjuder på individ- och gruppnivå.

• Aktuell kartläggning medför även att nya verksamheter för samarbete
identifieras av förbunden.

Handledning under 2022
• Digitala erfarenhetsutbyten och handledning på gruppnivå har genom-

förts på uppdrag av NNS mellan olika grupper av samordningsförbun-
dens teamledare, förbundschefer och handläggare från olika myndig-
heter inom projektet.

• Handledning har också genomförts på uppdrag av NNS tillsammans med förbundens teamledare och
förbundschefer.

• Löpande individuell handledning av mentorer och olika handläggare har också genomförts på uppdrag av
NNS.

• Erfarna mentorer handleder nya förbund som har anslutit sig till uppdraget att öka upptäckten av våld
med stöd av framtagna spegelvända genomförandeplaner för mentorer och för nya förbund.

Föreläsningar och informationsspridning under 2022
NNS och samordningsförbundens deltagande inom regeringsuppdraget har möjliggjort en stor spridning av
erfarenheter och kunskap till olika verksamheter, myndigheter, kommuner och regioner om negativa hälso-
effekter som erfarenheter av våld innebär för människor som står utanför arbete och studier.

• Anita Kruse, NNS, har under året 2022 föreläst om NNS och samordningsförbundens arbete och erfaren-
heter från regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld vid följande konferenser:

– Nationella Rådets digitala konferens för alla Samordningsförbund i Sverige

– Försäkringskassans konferens för anställda inom Försäkringskassan

– SKRs grupp som arbetar med regeringsuppdrag mot våld

– Lokala och regionala föreläsningar hos samordningsförbunden inom projektet.

• Representanter från regeringsuppdraget (samordningsförbunden Skellefteå och Östra Södertörn) före-
läste vid UNIZON och Vårdförbundets webbinarium på tema om mäns våld mot kvinnor – vad kan vi göra.

• NNS arrangerade ett nationellt live-möte i juni tillsammans med representanter från alla förbund som
ingår som medlemmar för att diskutera vissa förändringar inom NNS. Rapporten Att öka upptäckten av
psykiskt, fysisk och sexuellt våld delades ut. Den sammanfattar NNS och samordningsförbundens delta-
gande i regeringsuppdraget under åren 2019 till 2021.

• En nationell konferens med temat Att öka upptäckten av våld genomfördes i december 2022 där 100
personer från samordningsförbunden deltog.

Frågeformuläret FOV,
Klicka på bilden för att öppna en
webbversion av frågeformuläret.
Det kan också laddas ned på:
nnsfinsam.se/stoppavaldet

http://nnsfinsam.se/media/227529/Frageformular_2023.pdf
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Ny statistik om olika samband togs fram
Under våren 2022 genomfördes en statistisk analys av 1.260 första gångens besvarade frågeformulär från
deltagare vid samordningsförbund av företaget Statisticon.

Motivet till analysen var att undersöka sambanden mellan att ha hört och sett ett definierat våld mellan
närstående under sin uppväxt och förekomsten av att sedan utsättas för ett eget psykiskt, fysiskt och
sexuellt våld som barn, ungdom och vuxen.

Här är exempel på vad olika våldsformer kan omfatta:

• Psykiskt våld: Hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad eller liknande.

• Fysiskt våld: Slagen sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt.

• Sexuellt våld: Känt press att mot sin vilja delta i eller se på sexuella handlingar.

• Sexuella kränkningar: Varit utsatt för verbala, psykiska och /eller fysiska sexuella kränkningar.

I grafen nedan visas det starka samband och de stora skillnaderna mellan den grupp deltagare som svarat att
de sett och hört våld mellan närstående under sin uppväxt och de som svarat att de inte upplevt detta.

Resultat
av 1.260

unika
svar

JA
40 %

NEJ
60 %

Psykiskt våld

Fysiskt våld

Sexuellt våld

Sexuella
kränkningar

De personer som
svarat JA har i HÖG
omfattning utsatts
för ett eget våld som
barn, ungdomar

och vuxna

Olika typer av våld
som de som svarat
har utsatts för, samt
hur stor andel som
utsatts för respektive
våld:

De personer som
svarat NEJ har i
betydligt LÄGRE

omfattning utsatts för
ett eget våld som barn,
ungdomar och vuxna

70 %

60 %

30 %

50 %

30 %

20 %

10 %

20 %

Källa: Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS. Studie av
1.260 unika personer som besvarade frågeformulär om psykisk, fysiskt
och sexuellt våld samt sexuella kränkningar, maj 2022.

Sambandet mellan deltagare
som svarar att de sett och hört
våld mellan närstående under
sin uppväxt och de som svarat
att de inte gjort detta, samt hur
stor andel som utsatts för våld
och sexuella kränkningar.
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Jämställdhetsmyndighetens utvärdering
Under våren och hösten deltog representanter från NNS och
samordningsförbunden vid digitala möten med utvärderare från
Jämställdhetsmyndigheten för att lämna information om vad
NNS och samordningsförbunden har genomfört samt hur detta
arbete har genomförts.

Läs mer om VAD som har gjorts ochHUR i NNS rapport 2019-2021.

Klicka på bilden för att
öppna en webbversion av
rapporten.
Den kan också laddas ned
på:
nnsfinsam.se/stoppavaldet-
redovisning

Statistik 2021 och 2022
Likheterna i våldsutsatthet mellan antalet 758 (år 2021) och antalet 2.100 (år 2022) besvarade frågeformulär
från unika personer 16 - 64 år är mycket samstämmiga mellan två olika mättillfällen trots en stor skillnad på
antalet besvarade frågeformulär om erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Tidigare erfarenheter
av våld är omfattande vid båda mättillfällen.

Statistik 2021 och 2022:
Besvarade frågeformulär av
unika personer 16-64 år.
2021: 758 svar
2022: 2.100 svar

55 - 52 %

44 - 41 %

28 - 27 %

41 -39 %

Andel

KVINNOR
som svarat

JA
2021 - 2022

31 -30 %

26 - 26 %

6 - 5 %

16 - 14 %

Andel

MÄN
som svarat

JA

1. Har du blivit hotad,
kontrollerad, förnedrad, tra-
kasserad eller liknande av en
närstående?
(Psykiskt våld)

2. Har du blivit slagen, sparka,
knuffad eller skadad på
något annan sätt av en
närstående?
(Fysiskt våld)

3. Har du känt press att mot din
vilja delta i eller se på
sexuella handlingar av en
närstående?
(Sexuellt våld)

4. Har du varit utsatt för
verbala, psykiska och/eller
fysiska sexuella kränkningar
av en närstående?
(Sexuella kränkningar)

Källa: Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS.
Studie av unika personer 16-64 år som har besvarat
frågeformulär om psykisk, fysiskt och sexuellt våld samt
sexuella kränkningar 2021 och 2022.

2021 - 2022

http://nnsfinsam.se/media/217799/Rapport_Regeringsuppdraget-2019-2021.pdf
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Live-konferens med föreläsningar
I december 2022 genomfördes en heldags live-konferens i Stockholm där
100 personer från samordningsförbunden deltog. Temat för konferensen
var Att öka upptäckten av våld – ett regeringsuppdrag. NNS rapport från
2019-2021 delades ut till konferensdeltagarna.

Föreläsningarna spelades in och lades ut på NNS webb. Länk till föreläs-
ningarna sändes ut till Sveriges samtliga samordningsförbund.

Webbsidan där föreläsningarna finns tillgängliga är:
www.nnsfinsam.se/konferens7december2022

Mycket positiva till förlängning av regeringsuppdraget under 2023
NNS och samordningsförbunden är mycket positiva till regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld har
förlängts under året 2023.

Året 2022 har inneburit ett omfattande utvecklingsarbete inom uppdraget från såväl tidigare ingående
förbund som för de 12 nytillkomna förbunden.

Utvecklingen har från hösten 2019 gått från 7 samordningsförbund i 7 regioner och 18 kommuner till 40
samordningsförbund i 17 regioner och 158 kommuner i december 2022.

Deltagandet inom uppdraget under åren 2019 - 2022 har medfört att 2.200 unika personer från 16 regioner
rutinmässigt har fått möjligheten att svara på frågeformuläret med de sju definierade frågorna om psykiskt,
fysiskt och sexuellt våld.

Statistiken visar att gruppen personer 16 - 64 år som står utanför arbete och studier har omfattande
erfarenheter av olika former av våld men att de oftast inte har fått några tidigare frågor om våld från andra
verksamheter.

Samordningsförbundens målgrupp har även en hög förekomst av en egen utsatthet för att ha sett och hört
ett definierat våld mellan närstående under sin uppväxt och som i sin tur leder till en egen hög utsatthet för
fortsatt våld både från närstående som från någon annan person.

Att vara deltagare inom aktuella samordningsförbunds finansierade insatser innebär en kunskapshöjning av
sambandet mellan tidigare erfarenheter av våld och en psykisk och fysisk ohälsa som kan uppstå där och då
men som även kan stanna kvar under flera år och ibland under ett helt liv.

Deltagarna får även en ökad kunskap om det starka samband som finns av en egen utsatthet för psykiskt,
fysiskt och sexuellt våld om de har sett och hört våld mellan närstående under sin uppväxt.

Inom ramen för regeringsuppdraget lämnas det ut såväl skriftlig som muntlig information till deltagare om
vilka verksamheter som kan ge skydd, stöd och behandling lokalt, regionalt och nationellt.

Deltagandet inom regeringsuppdraget ger NNS och samordningsförbunden mycket värdefull erfarenhet och
ökad motivation för att tillsammans med målgruppen 16 - 64 år, myndigheter och beslutsfattare fortsätta
detta viktiga utvecklingsarbete för att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i Sverige.

Uttalanden från deltagare:
– Varför har vi inte fått svara på sådana här frågor om våld tidigare?
– Varför har vi inte fått lära oss om våld i skolan?
– Nu förstår jag varför jag mår som jag mår.

Att få kunskap om olika former av våld och hur det påverkar individens liv, startar en egen inre positiv
utvecklingsprocess.

NNS och samordningsförbunden ser fram emot en fortsättning
på uppdraget under 2023 och 2024.

14 februari 2023

Fredrik Lunden
Ordförande NNS

NNS projektgrupp:
Mari Cedervall: mari.cedervall@finsam.eu
Anita Kruse: anita.kruse@gmail.com
Charlotte Axelsson: charlotte@caxc.se
Per Jonebrink: per.jonebrink@gmail.com

”

Webbsida med föreläsningar
Klicka på bilden för att öppna webbsidan
där föreläsningarna finns tillgängliga.

http://nnsfinsam.se/konferens7december2022.aspx
mailto:mari.cedervall@finsam.eu
mailto:anita.kruse@gmail.com
mailto:charlotte@caxc.se
mailto:per.jonebrink@gmail.com


NNS och samordningsförbundens arbete och insatser inom regeringsuppdraget
att öka upptäckten av våld under 2022

Bilaga 1: Samordningsförbund som i december 2022 ingår i regerings-
uppdraget samt regioner och kommuner som omfattas

Nya grupper av förbund har fått stöd av mentorer från de erfarna förbunden enligt framtagna genom-
förandeplaner för mentorer och för de nya förbunden.

I december 2022 ingick 40 samordningsförbund, 17 regioner/län och 158 kommuner i regeringsuppdraget.

Pilotförbund (7) kommuner (18)

• Skellefteå-Norsjö, Region Västerbotten. Kommuner: Skellefteå och Norsjö.

• Jämtlands län, Region Jämtland-Härjedalen. Kommun: Ragunda.

• Samspelet, Region Värmland. Kommuner: Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn.

• Karlskoga-Degerfors, Region Örebro Län. Kommuner: Karlskoga och Degerfors.

• Södertälje, Region Stockholm. Kommun: Södertälje.

• Vänersborg-Mellerud, Region Västra Götalandsregionen. Kommuner: Vänersborg och Mellerud.

• Halland, Region Halland. Kommuner: Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad och Laholm.

Grupp-2-förbund (6) kommuner (44)

• Umeåregionen, Region Västerbotten. Kommuner: Umeå, Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Nordmaling och
Bjurholm.

• Norra Västmanland, Region Västmanland. Kommuner: Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Sala, Sura-
hammar och Hallstahammar.

• Samsund, Region Stockholm. Kommuner: Sundbyberg, Upplands-Bro och Järfälla.

• Skaraborg, Västra Götalandsregionen. Kommuner: Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg,
Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

• Insjöriket, Västra Götalandsregionen. Kommuner: Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås.

• Gävleborg, Region Gävleborg. Kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockel-
bo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Grupp 3 förbund (15) kommuner (60)

• Centrala Östergötland, Region Östergötland. Kommuner: Linköping, Kinda och Åtvidaberg.

• Östra Södertörn, Region Stockholm. Kommuner: Tyresö, Haninge, Nynäshamn.

• Södra Vänern, Västra Götalandsregionen. Kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och Vänersborg.

• Älv och Kust, Västra Götalandsregionen. Kommuner: Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

• Sydnärke, Region Örebro Län. Kommuner: Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.

• Uppsala län, Region Uppsala. Kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och
Östhammar.

• Väst, Västra Götalandsregionen. Kommuner: Uddevalla, Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Ta-
num, Lysekil, Orust och Strömstad.

• Stockholms stad, Region Stockholm. Kommun: Stockholm stad.

• SOFINT, Region Örebro Län. Kommuner: Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

• Örebro - Lekeberg, Region Örebro Län. Kommuner: Örebro och Lekeberg.

• Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna, Region Stockholm. Kommuner: Sollentuna, Upplands Väsby och
Sigtuna.
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NNS och samordningsförbundens arbete och insatser inom regeringsuppdraget
att öka upptäckten av våld under 2022

Bilaga 1 (forts Grupp-3-förbund):

• Klarälvdalen, Region Värmland. Kommuner: Forshaga, Munkfors och Hagfors.

• Östra Östergötland, Region Östergötland. Kommuner: Finspång, Norrköping, Söderköping och Valder-
marsvik.

• Södra Dalarnas, Region Dalarna. Kommuner: Säter, Hedemora och Avesta.

• Södra Norrbottens, Region Norrbotten. Kommuner: Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn.

Grupp-4-förbund (12) kommuner (36)

• Finsam Göteborg, Västra Götalandsregionen. Kommun: Göteborg.

• Huddinge, Botkyrka och Salem, Region Stockholm. Kommuner: Huddinge, Botkyrka och Salem.

• Finnveden, Region Jönköping. Kommuner: Gislaved, Gnosjö och Värnamo.

• Södra Vätterbygden, Region Jönköping. Kommuner: Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd.

• Falun, Region Dalarna. Kommun: Falun.

• Höganäs, Region Skåne. Kommun: Höganäs.

• Östra Värmland, Region Värmland. Kommuner: Filipstad och Storfors.

• Finsam Gotland, Region Gotland. Kommunen och regionen Gotland.

• Västerås, Region Västmanland. Kommun: Västerås.

• Roslagen, Region Stockholm. Kommuner: Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholms stad och
Österåker

• Borlänge, Region Dalarna. Kommun: Borlänge.

• Kalmar län, Region Kalmar län. Kommuner: Kalmar, Torsås, Borgholm, Mörbylånga, Oskarshamn, Mön-
sterås, Högsby, Vimmerby, Hultsfred, Nybro, Emmaboda och Västervik.

2(2)
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* Spegelvända genomförandeplaner är
samma text som riktas till både förbund
och mentorer inom regeringsuppdraget.
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Spegelvända genomförandeplaner med webbstöd till
”nya” förbund...
... som ansluter till uppdraget att öka upptäckten av våld och till nya

medarbetare som kommer att arbete med samma uppdrag.
Det här kommer era mentorer att hjälpa till med och det här vill vi att ni ”nya” förbund och
medarbetare genomför!

1. Mentorer kontaktar er.

2. Lägger upp en tidsplan tillsammans med er kontaktperson. Planen ska innehålla följande:

A. Basutbildning

B. Metodutbildning och intressanta dokument med metod och checklista

C. HRV- föreläsningar

De�a ska vara genomfört av samtliga handläggare inom de insatser som ska delta.
Ni lägger �llsammans upp en �dsplan när en utbildning i taget ska vara klar.
E�er respek�ve utbildning genomförs en uppföljning i form av dialog med alla handläggare kring den/de
föreläsningar som de har lyssnat �ll.

Klicka på bilden
för a� se filmen.

Klicka på bilden
för a� se filmen.

Klicka på bilden för a�
komma �ll webbsidan
där dokumenten finns.

Klicka på bilden av den föreläsning du vill se.

https://www.youtube.com/watch?v=47cCCIsYm_w&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=_h9Q6AlTMzo
http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-HSOPGNYa48
https://www.youtube.com/watch?v=V1KKM1N_0lM
https://www.youtube.com/watch?v=E56l-eUAPNE
https://www.youtube.com/watch?v=puyW59xk_NQ
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Bilaga 2: Spegelvända genomförandeplaner för förbund (forts)

3. Parallellt genomför förbunden en kartläggning av alla skydd, stöd och behandlingsverksamheter
som finns inom varje förbunds upptagningsområde för den aktuella insatsen.
Målgrupperna är våldsutsa�a barn, ungdomar och vuxna. Våldsutövande unga och vuxna samt
barn och ungdomar som har se� och hört våld mellan närstående.
Vilka verksamheter arbetar mot aktuell målgrupp inom ert lokala upptagningsområde, regionalt
och na�onellt?
Vad erbjuder de på individ och på gruppnivå?
Ta fram en broschyr som ni lämnar till alla som ni lämnar ut frågeformuläret till.
Är ni med i Insatskatalogen kan ni även lägga in aktuella uppgi�er i den och uppdatera löpande.
Ta stöd av andra förbunds redan framtagna broschyrer.
Länsstyrelsen kan vara behjälplig då de har e� regeringsuppdrag a� varje år rapportera in �ll
regeringen vilka verksamheter som kan förmedla skydd, stöd och behandling inom hela deras län.
Inom kommunerna finns ibland en RSS-regional stödstrukturperson som arbetar för SKR med a�
göra samma kartläggningar. Andra som kan ge stöd är den person inom varje kommun som har e�
övergripande ansvar för a� arbeta med mäns våld mot kvinnor och våld i nära rela�oner.

4. Mentor organisera e� rollspel mellan handläggarna i varje insats. Rollspelet ska innehålla 2
moment.
E� överlämnande av frågeformuläret, �ll en annan handläggare, enligt checklistan och e� samtal
e�er a� man har få� ta del av svaren på frågeformuläret.
Den handläggare som ska svara på frågeformuläret får instruk�oner av er faddrar vad de ska svara
ja på. De får en ”roll” av er som de ska diskutera u�från.
Sedan byter man ”roll”.
Innan rollspelet är det vik�gt a� ly�a a� det är mycket vanligt a� det finns erfarenheter av olika
former av våld även bland de som är handläggare u�från hur vanligt dessa erfarenheter är inom
hela befolkningen.
Vik�gt a� ansvarig förbundschef och handläggare får informa�on om hur ni inom aktuellt förbund
kan stödja personal med egna erfarenheter av våld.
Här finns �ps �ll exempel från Centrala Östergötland och från Arbetsförmedlingens stöd �ll chefer
och arbetsgivare vid erfarenheter av våld inom personalgruppen.
Som användare av e� frågeformulär om våld är det också vik�gt a� få tala om de samtal som man
har ha� med deltagare då andras svåra upplevelser också påverkar den som får ta del av dessa.
Bra om ni kan ordna handledning och kanske vik�gast av allt a� tala med varandra inom insatsen
om de samtal som ni har ha�.
På Arbetsförmedlingens externa hemsida finns en kort film på 6 minuter med en psykoterapeut
som heter Hanna Olsson som talar om hur man kan påverkas av a� lyssna �ll andras svåra
upplevelser av våld.

5. Besvarade frågeformulär sänds in av kontaktpersonen �ll Charlo�e Axelsson, Hallavägen 6,
428 37 Kållered. Alterna�vt kan de sänds via mail eller läggs in i e� datasystem direkt.
Alterna�ven är under utredning.

7. För frågor kontakta anita.kruse@gmail.com, mobil 0703 - 751978

mailto:anita.kruse@gmail.com
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Spegelvända genomförandeplaner med webbstöd för mentorer
till ”nya” förbund...
... som ansluter till uppdraget att öka upptäckten av våld och till nya medarbetare

som kommer att arbete med samma uppdrag.

Det här önskar vi mentorernas hjälp med.

1. Kontakta ”ert/era nya förbund” alterna�vt nya medarbetare.

2. Lägg upp en �dsplan tillsammans med det ”nya” förbundets kontaktperson alterna�vt tillsammans
med nya medarbetare. Planen ska innehålla följande:

A. Basutbildning

B. Metodutbildning och intressanta dokument med metod och checklista

C. HRV- föreläsningar

De�a ska vara genomfört av samtliga handläggare inom de insatser som ska delta.

Klicka på bilden
för a� se filmen.

Klicka på bilden
för a� se filmen.

Klicka på bilden för a�
komma �ll webbsidan
där dokumenten finns.

Klicka på bilden av den föreläsning du vill se.

https://www.youtube.com/watch?v=-HSOPGNYa48
https://www.youtube.com/watch?v=V1KKM1N_0lM
https://www.youtube.com/watch?v=E56l-eUAPNE
https://www.youtube.com/watch?v=puyW59xk_NQ
http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=47cCCIsYm_w&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=_h9Q6AlTMzo
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3. Lägg upp en tidsplan när en utbildning i taget ska vara klar.
E�er respek�ve utbildning genomför ni en uppföljning i form av dialog med alla handläggare kring
den/de föreläsningar som de har lyssnat �ll.

4. Parallellt genomförs en kartläggning av alla skydd, stöd och behandlingsverksamheter som finns
inom varje förbunds upptagningsområde för den aktuella insatsen.
Målgrupperna är våldsutsa�a barn, ungdomar och vuxna. Våldsutövande unga och vuxna samt barn
och ungdomar som har se� och hört våld mellan närstående.
Vilka verksamheter arbetar mot aktuell målgrupp inom ert lokala upptagningsområde, regionalt
och na�onellt? Vad erbjuder de på individ och på gruppnivå?
Ta fram en broschyr som ni lämnar �ll alla som ni lämnar ut frågeformuläret �ll.
Är ni med i Insatskatalogen kan ni även lägga in aktuella uppgi�er i den och uppdatera löpande.
Ta stöd av andra förbunds redan framtagna broschyrer.
Länsstyrelsen kan vara behjälplig då de har e� regeringsuppdrag a� varje år rapportera in till
regeringen vilka verksamheter som kan förmedla skydd, stöd och behandling inom hela deras län.
Inom kommunerna finns ibland en RSS-regional stödstrukturperson som arbetar för SKR med a�
göra samma kartläggningar.
Andra som kan ge stöd är den person inom varje kommun som har e� övergripande ansvar för a�
arbeta med mäns våld mot kvinnor och våld i nära rela�oner.

5. Organisera e� rollspel mellan handläggarna i varje insats. Rollspelet ska innehålla 2 moment.
E� överlämnande av frågeformuläret, �ll en annan handläggare, enligt checklistan och e� samtal
e�er a� man har få� ta del av svaren på frågeformuläret.
Den handläggare som ska svara på frågeformuläret får instruk�oner av er faddrar vad de ska svara ja
på. De får en ”roll” av er som de ska diskutera u�från.
Sedan byter man ”roll”.
Innan rollspelet är det vik�gt a� ly�a a� det är mycket vanligt a� det finns erfarenheter av olika
former av våld även bland de som är handläggare u�från hur vanligt dessa erfarenheter är inom
hela befolkningen.
Vik�gt a� tala med ansvarig förbundschef och med handläggare om hur ni inom aktuellt förbund
kan stödja personal med egna erfarenheter av våld.
Här finns tips �ll exempel från Centrala Östergötland och från Arbetsförmedlingens stöd �ll chefer
och arbetsgivare vid erfarenheter av våld inom personalgruppen.
Som användare av e� frågeformulär om våld är det också vik�gt a� få tala om de samtal som man
har ha� med deltagare då andras svåra upplevelser också påverkar den som får ta del av dessa.
Bra om ni kan ordna handledning och kanske vik�gast av allt a� tala med varandra inom insatsen
om de samtal som ni har ha�.
På Arbetsförmedlingens externa hemsida finns en kort film på 6 minuter med en psykoterapeut som
heter Hanna Olsson som talar om hur man kan påverkas av a� lyssna �ll andras svåra upplevelser av
våld.
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6. Besvarade frågeformulär sänds in av kontaktpersonen Ell Charlo�e Axelsson, Hallavägen 6,
428 37 Kållered. Alterna�vt kan de sänds via mail eller läggs in i e� datasystem direkt. Alterna�ven
är under utredning.

7. För frågor kontakta anita.kruse@gmail.com, mobil 0703 - 751978

mailto:anita.kruse@gmail.com



