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INBJUDAN TILL

Samordningsförbund och förbundschefer, som idag står utanför
regeringsuppdraget om a� öka upptäckten av våld, �ll e� deltagande
inom projektet under 2022

Varmt välkomna att delta i vår implementering av metoder
och arbetssätt för att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt
och sexuellt våld.
Plan för 2022 för NNS och samordningsförbund inom det na�onella regeringsuppdraget a� öka
upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och a� förmedla adekvata insatser �ll deltagare
inom samordningsförbundens insatser.

Bakgrund
Regeringen beslutade att uppdra åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndig‐
heten, Migrationsverket och Socialstyrelsen att verka för förbättrad upptäckt av våld med mera,
med utgångspunkt från den plan 2019-2021 som Socialstyrelsen redovisade till regeringen den
21 maj 2019 (S2018/03696/JÄM).
Jämställdhetsmyndigheten ska ansvara för övergripande samordning, uppföljning och redovisning
av både myndighetsgemensamma och myndighetsspecifika insatser. Till Jämställdhetsmyndighet‐
ens uppdrag hör även att stödja Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) samt att
följa och utvärdera pilotverksamhet för upptäckt av våld vid några samordningsförbund.
NNS fick regeringsuppdrag 2019-2021 och har nu fått ett fortsatt regeringsuppdrag under 2022
därför att samordningsförbunden utgör en rikstäckande struktur för samverkan mellan kommun,
landsting/region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som med fördel kan involveras i
arbetet för att förbättra upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och därmed kunna
förmedla adekvata insatser.

Förutsättningar
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) som är samordningsförbundens medlems‐
organisation ser positivt på regeringsuppdragen och vill fortsätta det pågående arbetet och den
pågående implementeringen till fler samordningsförbund för att vidmakthålla plan för en utökad
samverkan och för ett utökat operativt och strukturellt samarbete inom förbundens verksamheter
genom att förbättra upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld samt att förmedla adekvata
insatser.
Det finns flera fördelar med att använda samordningsförbundens lagstadgade struktur för sam‐
verkansuppdrag som innehåller ett operativt och strukturellt samarbete mellan flera olika
myndigheter:
• Samordningsförbunden är helt unika och ensamma om att ha en lagstiftning sedan 2004 som
reglerar ett operativt och strukturellt samarbete mellan fyra olika myndigheter.

• Genom att använda befintliga samverkans strukturer för ett operativt och strukturellt samarbete
ökar möjligheterna för att förbundens deltagare ska kunna få det skydd, stöd och behandlings‐
insatser de har rätt till. Därutöver minskar kostnader och arbete genom att framtagande av
parallella strukturer undviks.

• Samordningsförbundens lokala perspektiv gör det möjligt att organisera verksamheter utifrån
de olika lokala förutsättningarna som finns i landet.
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• Samordningsförbunden är till sin organisatoriska uppbyggnad en effektiv verksamhet med
koncentrerad administration vilket innebär snabbhet vid beslut och verkställighet.

• Samordningsförbunden har som uppgift att ha ett helhetsperspektiv på både individers behov
och samhällets nytta och därmed undvika stuprörstänkande.

• Samordningsförbunden har utvecklats succesivt från då lagen kom 2004.
• Samordningsförbunden har legitimitet via lagstiftning, gemsamma resurser och en gemensam
styrelse med politiker och chefer som har mandat att fatta beslut.

• Samordningsförbunden är en självständig aktör som primärt både har ett individ och struktu‐
rellt samhällsperspektiv parallellt.

• Samordningsförbunden kan finansiera insatser till enskilda samt finansiera insatser som stödjer
operativt och strukturellt samarbete/samverkan mellan olika myndigheter.

Vad har genomförts av NNS och Samordningsförbunden inom det nationella projektet att öka
upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld under 2019 – 2021?

Under 2019 förbereddes och skapades förutsättningar för genomförande av ett nationellt projekt
mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.
Samordningsförbunden fick ansöka både 2019 och 2021 om att delta i pilot- och implemente‐
ringsverksamhet som syftar till att pröva hur samordningsförbundens struktur och roll kan bidra
till att skapa ett operativt och strukturellt samarbete samt samverkan mellan myndigheter och
hållbarhet när det gäller att tillämpa nya metoder och arbetssätt om olika former av våld.
Under åren 2019-2021 har totalt 30 samordningsförbund anslutit sig till ovanstående regerings‐
uppdrag och hitintills lämnat ut frågeformulär om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld till och tagit
emot svaren från 1.800 unika personer/deltagare. Erfarenheterna är mycket positiva både från
deltagare som från samordningsförbunden och deras samverkanspartners.
Inom respektive förbund är det mellan 70-90 procent av deras deltagare som svarar ja på en eller
flera frågor om erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 4 av 10 svarar dessutom att de
har erfarenheter av barnfridsbrott. De har sett och hört ett psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld
mellan närstående under sin uppväxt.
Inom den gruppen deltagare som under sin uppväxt har sett och hört ett barnfridsbrott är det
sedan dubbelt så vanligt att de själva som barn, ungdom och/eller vuxen blir utsatta för ett psy‐
kiskt, fysiskt och sexuellt våld av både närstående som av någon annan person samt i förhållande
till de som INTE har sett ett barnfridsbrott. Det finns även ett visst samband till att själv utöva
våld om man under sin barndom har varit utsatt för ett barnfridsbrott även om detta samband
inte är lika omfattande.
Frågan som alla medverkande samordningsförbund har ställt sig är: Hur har alla dessa
omfattande erfarenheter av våld påverkat deras deltagares möjligheter att nå fram till ett
arbete eller studier samt till en egen försörjning?
Omfattande forskning både nationellt som internationellt slår fast att ett mycket starkt samband
existerar mellan tidigare erfarenheter av våld och en psykiskt och fysisk ohälsa som kan uppträda
både där och då samt stanna kvar under många år och ibland under ett helt liv.
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För att ingå i aktuellt regeringsuppdrag som ett implementeringsförbund får ni stöd av både
NNS och av andra förbund som ingått sedan tidigare. NNS önskar följande insatser från er:
1. Styrelsebeslut om att ingå i regeringsuppdraget under 2022.
2. Utse en kontaktperson.
3. Utse en verksamhet/insats där det ingår ett team med kompetenser från minst 2 av de samver‐

kande myndigheter (FK, AF, kommun (socialtjänst) och region (HS).
4. Genomgå en digital bas- och metodutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld under två

halvdagar samt en digital basutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, kvinnlig
könsstympning, barn och tvångsäktenskap. Möjligheter finns att komplettera med rollspel.

5. Genomföra en kartläggning av vilka resurser/verksamheter som finns inom ert berörda
förbunds geografiska upptagningsområde och inom samverkanspartners verksamheter samt
även övriga befintliga verksamheter lokalt, regionalt och nationellt för de med erfarenheter av
våld som utsatt/utövar och/eller de själva eller deras barn som sett och hört våld under
uppväxten. Dessa resurser och verksamheter avser både live- som digitala telefon/chattverk‐
samheter både på individ som på gruppnivå.

6. Utifrån ovanstående kartläggning genomförs sedan ett framtagande av en informations‐
broschyr som lämnas ut till alla deltagare som svarar på frågeformuläret om erfarenheter av
psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och helt oavsett vad svaren har blivit. (Samtliga nu ingående
förbund har tagit fram informationsbroschyrer som ni har stor hjälp av).

7. Rutinmässigt använda frågeformuläret, till era deltagare, med frågor och psykiskt, fysiskt och
sexuellt våld som har utarbetats av VKV och som används inom regeringsuppdraget.
Se bilaga 1. Besvarade frågeformulär sänds in till projektet.

8. Bedriva en implementeringsverksamhet under 2022.
9. Erhålla stöd och handledning samt olika typer av påfyllning i form av information,

utbildningar/konferenser av NNS och andra samt genom en mentor/fadder verksamhet av
andra och tidigare ingående förbund. OBS! Tag gärna redan nu kontakt med något/några
förbund som deltar.

10. Ytterligare stöd till förbunden finns på webbsidorna www.nnsfinsam.se/stoppavaldet,
www.nnsfinsam.se/stoppavaldetunga och www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning

11.Under webbsidan www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning hittar ni vilka förbund som
finns med idag inom regeringsuppdraget samt erfarenheter från pilot och Grupp 2-förbunden.
Där hittar ni även en kort film med en kortare beskrivning av vad vi har gjort inom
regeringsuppdraget hitintills.

För ytterligare information hänvisas till Anita Kruse,
Mobil: 0703-751978
e-post: anita.kruse@gmail.com

• Sista dag för intresseanmälan är den 1 mars 2022 till anita.kruse@gmail.com

• DEFINITIVT BESLUT från samordningsförbundet KAN lämnas in senare.

Vänliga hälsningar

NNS arbetsgrupp
Anita Kruse, Ola Andersson, Charlotte Axelsson och Per Jonebrink

http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx
http://nnsfinsam.se/stoppavaldetunga
http://nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning
http://nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning
mailto:anita.kruse@gmail.com
mailto:anita.kruse@gmail.com


Frågor Om Våld (FOV) från 18 år

Våld påverkar hur du mår, både psykiskt och fysiskt, därför ställer vi frågor omvåld. Våld mellan vuxna
i familjen påverkar även den psykiska och fysiska hälsan för barn och ungdomar nega�vt.

Det finns hjälp att få om du är eller har varit utsatt för våld och/eller om du hört eller sett våld mot en
närstående under din uppväxt. Det finns även hjälp att få om du själv har utsatt någon annan för våld.

Med närstående menar vi partner, familjemedlem eller släk�ng.

1. Har du blivit hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad eller liknande av en närstående?
Ja O Nej O

2. Har du blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sä� av en närstående?
Ja O Nej O

3. Har du känt press att mot din vilja delta i eller se på sexuella handlingar av en närstående?
Ja O Nej O

4. Har du varit utsatt för verbala, psykiska och/eller fysiska sexuella kränkningar av en närstående?
Ja O Nej O

5. Har du blivit utsa� för våld enligt fråga 1-4 av någon annan person än någon närstående?
Ja O Nej O

6. Har du under din uppväxt se� eller hört en närstående bli utsatt för våld enligt fråga 1-4?
Ja O Nej O

7. Har du själv som vuxen utsa� någon annan för våld enligt fråga 1– 4?
Ja O Nej O

Datum:____________________________________________________________________________

Ort:_______________________________________________________________________________

Kön: Man O Kvinna O Vill inte svara/inget svarsalterna�v passar O

Ålder:_____________________________________________________________________________

Besökaren har fyllt i frågeformuläret: 1 gång O 2 gånger O 3 gånger eller fler O

Samordningsförbund:_________________________________________________________________

Myndighet (FK, AF, kommun, region):____________________________________________________

Verksamhet:________________________________________________________________________

Bilaga 1




