
       

 
Minnesanteckningar från webbinarium våld i nära relationer 1 oktober 2021 
 

Förväntningar på mötet: 

• Påfyllning med kunskap, tips och råd. 

• Information om hur olika aktörer i samhället arbetar med våldsfrågor. 

• Inspiration, kunskap och möjliga pågående samarbeten i länet 

• Tips i arbetet. Mer specifikt definition av oro, hur ska man närma sig och våga ställa frågor 

som ett naturligt sätt i arbetet. 

• Öka förståelsen för utsatta, öka kunskaper hos oss alla som jobbar med människor, att vi 

blir bättre på att lyssna och bemöta utsatta personer – barn och vuxna - förutsättningslöst 

och inte med egna förutfattade meningar. Det förekommer t ex att utsatta blir 

misstrodda och anklagas för att ljuga vilket gör att de inte får det stöd de behöver. 

 

Kontaktuppgifter till deltagande verksamheter 

Socialtjänsten Söderhamn: Mia Berglund, anna-maria.berglund@soderhamn.se 

Kvinnojouren Blåklockan Gävle: ordförande Lisa Pehrsdotter, lisa.pehrsdotter@gmail.com 

Information om polisens arbete: Markus Åsberg, markus.asberg@lansstyrelsen.se  

Barnmorskemottagningen i Gävle: maria.leinonen@regiongavleborg.se 

Ungdomsmottagningen i Gävle: laila.eriksson@regiongavleborg.se 

Kontakt till Sara Skoog Waller och kort information om hennes forskningsprojekt.  

 

Övriga kontaktuppgifter och information som omnämndes 

 

• Ring den nationella stödtelefonen för yrkesverksamma gällande ärenden/frågor om 

hedersrelaterat våld och förtryck: 010-223 57 60 

• NNS hemsida för mer information, kunskaps- och metodstöd.  

• Kontakt till brottsoffermyndigheten.  

• Information om FREDA bedömningsinstrument samt inbjudan till Länsstyrelsen utbildning 

i FREDA fördjupning.   
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• Rapport och film om hälso- och sjukvården: 

https://skr.se/halsasjukvard/vardochbehandling/valdsutsattapatienter.52510.html 

• Alla lärande exempel inom kvinnofrid | SKR 

• Kontakt Barnahus Gävleborg:  

Samordnare socialtjänsten 

026- 12 45 18 

076- 760 42 76 

Samordnare polisen 

026- 12 45 14 

070-368 46 12

 

 

Islandsmodellen 

Det finns en modell som heter Islandsmodellen som innebär ett rutinmässigt strukturerat 

samarbete mellan polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård och åklagare när det har skett en akut 

våldssituation i en familj när det finns barn. Samtliga myndigheter har uprättade riktlinjer och 

rutiner för hur ett operativt och strukturerat samarbete ska genomföras. Polisen har tex 

checklista i alla bilar. Det ligger ett förslag från Riksdagen på regeringens bord att den här 

modellen ska genomföras inom samtliga polisområden, socialtjänster och hälso- och sjukvård i 

hela Sverige. Modellen har använts i Göteborg sedan 2016 och håller på att implementeras inom 

hela Göteborgs polisområde inklusive Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.  

 

 

Inkomna frågor:  

1. Roks har i flera år lyft viktiga frågor kring vårdnad/boende/umgänge men fortfarande har 

inte så mycket hänt i dessa frågor. Till exempel är förälderns rätt till umgänge med sitt barn 

dominerande oavsett uppgifter om våld. Är det möjligt att få till någon förändring? 

Länsstyrelsen svarar: Regeringen har uppmärksammat detta problem.  Starkare skydd för barn 

mot föräldrar som har utövat våld är en fråga som ingår i regeringens åtgärdspaket för att 

intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor, läs mer om den tillsatta utredningen som ska se 

över regler i föräldrabalken om vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge. Se också samlad 

information från SKR, om barnfridsbrottet som infördes 1 juli 2021.   

2. Fråga till Skatteverket gällande sekretessmarkering som upphör/omprövas när våld inte 

har pågått under lång tid (pga skydd) men hotbild fortfarande kvarstår. Skatteverket har 
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återkopplat till Länsstyrelsen och frågeställaren kommer att kontaktas för vidare 

utredning av ärendet.  

 

3. Hur arbetas det med barns våld mot föräldrar/vårdnadshavare?  

Socialtjänsten svarar: 

Vanligtvis utreds det på samma sätt som andra ärenden och inga särskilda rutiner kring det finns. 

Om det finns behov så beviljas insats på Familjeteamet. Ofta så försöker socialtjänsten samverka 

med Regionen i detta, så långt det går, och ibland har barn med våldsamt beteende gentemot VH 

fått diagnos ”trots syndrom” och som kunnat få stöd via regionen utifrån den diagnosen. Vanligen 

ses det som ett ”beteendeproblem”, men det beror ju också lite på föräldrarnas agerande i 

situationen - uppstår våld dem emellan så inleds utredningen på våld. Det är supersvårt att ge ett 

generellt svar utan bedömningen på hanteringen sker ju utifrån familjens situation och resurser. Ska 

även påminna om att hur man arbetar (vilka resurser som finns i form av program osv) skiljer sig 

tyvärr åt mellan kommunerna.  

 

Sammanfattning:  

Centralt är att få med sig förvaltningsledningar, styrelseledningar och politiska ledningar samt 

mellanchefer i det strukturerade och rutinmässiga arbetet om och mot våld. 

 

Fråga flera gånger. Våldsutsatta vill att yrkesverksamma ställer frågor om våldsutsatthet. Vissa 

våldsutsatta definierar inte alltid våldet som just våldsutsatthet. Alla aktörer har sitt eget ansvar. 

 

Varje kvinna som får en rutinmässig fråga om olika former av våld vid besök tex. inom hälso- och 

sjukvården gör ofta en riskbedömning när hon får frågor om våldet pågår. Därför är det bland 

annat mycket viktigt att fortsätta att ställa samma frågor vid upprepade tillfällen. Vi har sett inom 

Samordningsförbunden då samtliga får svara på samma frågor var tredje månad att svaren många 

gånger förändras över tid. När det gäller unga vuxna och ungdomar så är detta också viktigt då de 

byter partner. 

 

Elevhälsovården behöver varje år genomföra hälsosamtal som även innehåller validerade och 

definierade frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Vikten att få skolan i detta.  



För lyckad samverkan är det viktigt med rätt person på rätt plats.  Skarpare handlingsplaner om 

hur ärenden om våld i nära relationer ska hanteras så ingen inte faller mellan stolarna. Viktigt att 

alla aktörer följer upp och stretchar sitt uppdrag gentemot en samverkande aktör.  Viktigt också 

att veta vad som kan gå fel så verksamheter inte begår dessa misstag.  

 

Arrangörerna tar med sig och jobbar vidare med:  

➢ Viktigt för deltagarna att få fördjupad kunskap om hur eftervåldet kan se ut – eventuellt 

ett uppföljande seminarium på detta tema?  

➢ Frukostseminarium/kortare digitala träffar för fortsatt samverkan föreslås.  

➢ Två hälsocentraler/primärvård lyfter att de önskar jobba mer med temat för dagens 

webbinarium, de lyfter:  

Mer samarbete med polis, skola, ungdomsmottagning och socialtjänst m.fl. 

Plan och rutiner, vilka steg ska man följa. 

Rutiner samt internt samarbete 

Stöd från chef och ledning 

 

Bifogas anteckningarna 

 

• PPT  

• Länsgemensam rutinen för att säkra skolgången för barn som vistas i skyddat boende. 

• Länsstyrelsens senaste nyhetsbrev på området mäns våld mot kvinnor. 

 

 

 


