
Önskemål om svar på regeringens frågor om hur information kan spridas om 
det negativa sambandet mellan Coronapandemin och en ökad utsatthet för 
våld 

Svar från Samordningsförbundet Centrala Östergötland i Region Östergötland 
– Förbundet ingår EJ i NNS Nationella projekt mot våld 

1. Vad gör Samordningsförbunden när det gäller covid-19 och risken för ökad 
våldsutsatthet? Skicka gärna information och länkar. 

Ur ett arbetsgivarperspektiv: 

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har närmare 30 personer anställda. Ur ett 
arbetsgivarperspektiv är det viktig för oss att personer som har behov av att komma till 
kontoret får göra det, trots risken för covid-19. Det kan vara för att undkomma en våldsam 
eller hotfull situation hemma, för att inte försämra sin psykiska hälsa eller av annan 
anledning.  

Vi följer dock såklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid 
förkylningssymptom. Vi är måna om att hålla kontakten med medarbetare som arbetar 
hemifrån. Varje dag erbjuds digital social kontakt med kollegor. Chef eller biträdande chef 
har telefonkontakt med alla medarbetare som arbetar hemifrån för att kolla läget.   

SCÖ har en handlingsplan om en anställd utsätts för våld, hot eller på annat sätt destruktiv 
situation på hemmaplan. Den går ut på att höra av sig, hålla kontakten, kolla läget, motivera 
att komma till kontoret och informera om stöd och hjälp som finns att få av polis, 
socialtjänst, frivilligorganisationer, företagshälsovård och annat.  

Det arbete som förbundet gör och delar gällande våld i nära relationer, hedersrelaterat 
förtryck etc. sprids även till anställda hos SCÖ.  

Gällande arbetet som samordningsförbund: 

Det här är ett relativt nytt område för oss och vi har fokuserat på att försöka samla 
information för att nu kunna sprida den vidare till personal i verksamheterna som förbundet 
är med och finansierar och till personal hos våra parter. Vi har tagit fram en sammanställning 
av befintliga verksamheter/resurser som finns i samhället kopplat till våld i nära relationer. 
Här har vi tagit mycket inspiration och hjälp av den sammanställning som genomförts i 
Västra Götalandsregionen. Vår är inte lika omfattande men rymmer mycket information och 
länkar som vi hoppas och tror kan vara till nytta för både personal och medborgare. 
Sammanställningen finns bifogad i mailet, Sammanställning ViNR kontakt. 

Vi har även tagit fram ett ”akut-kort” med kontaktuppgifter. Vår tanke är att det lilla 
inplastade kortet är något som man kan ha med sig i sin plånbok, väska, mobilskal eller 
liknande för att alltid ha uppgifterna till hands. Dessa kommer vi att sprida via våra befintliga 
verksamheter och via våra parters verksamheter med en förhoppning att nå så många som 
möjligt. Detta underlag bifogas också i mailet, Kontaktvägar akut. 

I början av året hade vi kontakt med Anita Kruse för att få lite tips och stöd och vi bokade 
även in en grund- och en metodutbildning här i Linköping i samverkan med de övriga två 
förbunden i Östergötland. Tyvärr blev vi tvungna att skjuta upp utbildningen till följd av 



Covid-19 men planerar fortsatt för att genomföra den till hösten. Vi har även haft kontakt 
med Martina Gavranovic, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor, som jobbar på 
Länsstyrelsen i Östergötland samt Johanna Palmstierna som är RSS-person för kvinnofrid i 
Östergötlands län, anställd på Linköpings kommun. Vår ambition och önskan är att utveckla 
dessa kontakter och att vi tillsammans ska kunna arbeta med frågorna.  

2. Känner ni till några kommuner, regioner eller organisationer som har ett bra arbete och 
information inom området? I så fall maila länkar eller information. 

Sundsvalls kommun har i samarbete med Polisen och kvinnojour tagit fram ett dokument för 
hur man ska agera som granne om man misstänker att det förekommer våld. Denna bifogas 
separat.  

Västra Götalandsregionen har tillsammans med föreningen Huskurage tagit fram material 
med information om barns utsatthet just kopplat till Corona. På nedanstående hemsida finns 
dock, utöver informationen om barns utsatthet, ett brett utbud av material kopplat till våld i 
nära relationer. https://www.valdinararelationer.se/vkv/material/ 

Länsstyrelsen i Östergötlands regeringsuppdrag om att förebygga hedersrelaterat våld har 
bland mycket annat resulterat i en hemsida som är riktigt bra. www.hedersfortryck.se  

Uppdrag psykisk hälsa har också tagit fram ett bra material, som i och för sig inte bara 
fokuserar på våld i nära relationer, som är värt att sprida till fler. 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-
kristid/ 

1177 är en annan sida som har samlat mycket bra information och stöd. 
https://www.1177.se/liv--halsa/overgrepp-och-sexuella-trakasserier/att-bli-utsatt-for-vald-i-
nara-relationer/  

3. Vad anser ni behöver göras för att informationen om covid-19 och risken för ökad 
våldsutsatthet ska nå ut till alla? 

Informationen behöver spridas i stor skala och på olika språk samt lättläst. Detta kan ske 
med hjälp av lappar, affischer och flyers som sprids i verksamheter och där många 
människor möts. ”Reklam” på radio och tv och tv-apparaterna i väntrum på sjukhus och 
vårdcentraler.  Annonser eller informationsrutor på Facebook, Instagram och eventuellt 
andra sociala medier.   

 


