
Önskemål om svar på regeringens frågor om hur information kan spridas om 
det negativa sambandet mellan Coronapandemin och en ökad utsatthet för 
våld 
 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp i Västra Götalandsregionen – 
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. 

• Vi frågar alltid om våld vid kartläggningssamtalet med deltagaren, personalen har 
fått utdrag från ”Våld-Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 
arbete med våld i nära relation” för att kunna ställa frågorna på rätt sätt. 
Personalen erbjuder givetvis hjälp med kontakter om deltagaren önskar. 

• Nyligen har vi haft flera reflektionsträffar med personalen digitalt kring 
jämställdhet där vi även pratat om VIN och att det är extra viktigt nu under 
Coronatiden. 

• Bra kontakt med Enheten mot våld i nära relationer i Trollhättans Stad, personal 
därifrån håller regelbundna föreläsningar kring ämnet för våra deltagare och för 
vår personal. 

• Regelbundna lektioner om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering där 
vi pratar om VIN bl.a. i samband med de jämställdhetspolitiska målen. 

• Vi diskuterar ämnet på våra team-möten med personalen. 
• Vi har diskuterat VIN och de jämställdhetspolitiska målen under två 

jämställdhetsdagar med Charlotte Axelsson och en tredje dag är planerad till 
hösten med Arbetsförmedlingen. 

• Planerar föreläsning i höst kring pornografi/VIN/jämställdhet som genusspecialist 
varit och lyssnat på tidigare och berättat om för personalen. 

• Vi har information uppsatt på våra anslagstavlor samt lättillgängliga broschyrer, 
om vart man kan vända sig, vid vår ingång. 

• Genusspecialist som arbetar 20% med jämställdhet och VIN. 
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. 
Samordningsförbundens pilotprojekt 
Vår säteskommun Trollhättans Stad har kommit långt i frågorna och kommer och 
föreläser i alla deltagargrupper. Kontaktperson för oss är Sara de Blanch.   
  
3. Vad anser ni behöver göras för att informationen om covid-19 och risken för ökad våldsutsatthet ska 
nå ut till alla? 
- Regelbundna uppföljningar och VIN som stående punkt med på dagordningen. 
- Utbilda personal så att alla känner sig bekväma att ställa frågor och känna ansvaret 
samt kunna ta emot informationen som ges och veta vart personen kan få hjälp och 
stöd. 
- Lättillgänglig och synlig information på många olika ställen. 
- Göra ämnet mer ”pratbart” genom att bla. informera om hur vanligt detta är, så att 
människor inte känner att de är ensamma om att bära bördan. 
- Mer information på hemsidor med länkar, i media mm. 


