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NNS-att ställa frågor om våld 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att ta del av informationen och därefter lägga denna till handlingarna  
 

Ärende 

Sedan 2019 deltar NNS i ett regeringsuppdrag med syftet att öka upptäckten av våld. Hittills 
har 13 Samordningsförbund i 9 län deltagit. Utifrån besvarade frågeformulär (inom dessa 
förbund) har det påvisats att en stor mängd individer inom Samordningsförbundens insatser 
varit utsatta för eller bevittnat våld. Dessa erfarenheter kan i många fall ha långtgående 
konsekvenser för en individs fysiska och psykiska hälsa. Våldsutsatthet är en fråga som för 
tillfället är mycket diskuterad genom att flera kvinnor under en kort tidsperiod mist sitt liv 
pga dödligt våld.  
 

I början av år 2021 fick Samordningsförbundet Uppsala län förfrågan om att ansluta sig till 
projektet vilket vi tackat ja till. Det är nu 25 Samordningsförbund i 11 län som deltar. Inom 

vårt förbund är det tre av de sju pågående individinsatserna som tackat ja till att vilja vara 
med i projektet.  
 
Under våren kommer arbetet med förberedelser att påbörjas och vi kommer få stöd av 
Samordningsförbundet Sundbyberg som är vår utsedda ”fadder” i uppstarten. 

Innebörden av att delta i projektet är att: 

- Genomgå en digital bas- och metodutbildning om psykiskt, fysiskt och sexuellt 
våld under två halvdagar. Det är den utbildningen som vi tog del av i höstas 
genom ett samarbete med Samordningsförbunden i Östergötland. 

- Genomföra en kartläggning och sammanställning över vilka stöd som finns inom 
berörda insatsers verksamheter och inom det geografiska upptagningsområdet. 
Tex. krismottagningar etc. för besökare med våldserfarenheter både som utsatt 
och som utövare. 
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- De insatser som ansluter sig till projektet kommer rutinmässigt börja använda 
frågeformulären ”Frågor om våld” (FOV) till alla deltagare inom en insats 

- Deltagande i olika seminarier 

- Rapportera svaren från frågeformuläret till projektledaren inom NNS.  

 

 
Åsa Fichtel, Förbundschef 

 

 
 


