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Våldet måste stoppas!
Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes 2018 cirka 16.000 misshandelsbrott i Sverige, där gärningspersonen var i nära relation med offret. Den
stora våldsutsatta gruppen var kvinnor. Samma år dödades 22 kvinnor av
närstående män. Det är en kvinna var sjuttonde dag. Detta våld måste
stoppas!
Föreningen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) deltar tillsammans med flera samordningsförbund i ett regeringsuppdrag med mål
att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och
förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta.
I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.
Den 10 oktober genomförde NNS en uppstartskonferens där flera samordningsförbund, de deltagande parterna i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet deltar.

Ett långsiktigt uppdrag med fokus både på de
som drabbats av våld och de som utövat våld
Uppdraget pågår till 2021 och handlar om att:
• hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har
utsatts för våld, dels personer som utövat våld,
• ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och
stöd,
• skapa riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till
socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet,
• stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående
myndigheter och verksamheter.
Samordningsförbunden skapar möjligheter för
myndigheter att samarbeta med rehabilitering
Samordningsförbundens verksamhet handlar om att skapa möjligheter för
myndigheter som har rehabiliteringsansvar att samarbeta över sina enskilda
verksamhetsgränser och hitta rehabiliteringslösningar för de personer som har
behov att stöd från flera myndigheter samtidigt. Personer med komplexa
rehabiliteringsbehov riskerar annars att hamna mellan stolarna, då varje
enskild myndighet kan göra bedömningen att den egna myndigheten inte har
det primära ansvaret för personens rehabilitering. Det beräknas att minst
300.000 personer har behov av samordningsförbundens verksamhet.
Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, är intresseorganisation
och språkrör för samordningsförbund. Du hittar mer information på
www.nnsfinsam.se

Fakta
• Under 2018 anmäldes omkring
16.000 misshandelsbrott i
Sverige där gärningspersonen
var i nära relation med offret.
• Under 2018 dödades 22 kvinnor av närstående män.
• I Nationella trygghetsundersökningen uppger 18 procent
av de som utsattes för misshandel under 2016 att
gärningspersonen var en
närstående.
• Det är stora skillnader mellan
könen. När det gäller kvinnor
är 40 procent av våldet utfört
av en närstående, för män är
andelen 3 procent.
• Drygt 20 procent av befolkningen har någon gång i sitt
liv utsatts för brott i en nära
relation.
Med nära relation avses att
man har, eller har haft, ett
partnerförhållande med en
flickvän, pojkvän, hustru eller
make, oavsett om man är
sammanboende eller ej.
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