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Om 
   rapporten

Under det första kvartalet 2019 besökte RSS Kvinnofrids
representanter länets samtliga kommuner i sy  e a   genom-
föra en aktuell kartläggning av arbetet mot våld i nära 
rela  on. Diskussioner fördes kring temaområden så som: 
- Omfa  ning av ärenden
- Samverkan
- Systema  skt arbete/ uppföljning
- Förebyggande arbete
- Utvecklingsområden

Översiktsrapporten sammanställer kartläggningen.

Hela rapporten fi nns på: 
www.fou.sormland.se/materialpublicerat/rapporter/

Förfa  are
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Bakgrund och syfte
De  a är en sammanställning av en kartlägg-
ning genomförd inom satsningen RSS Kvinno-
frid i Sörmland. RSS är en del av den na  onella 
kunskapsstyrningen med stöd  ll socialtjänst 
och angränsande hälso- och sjukvård. 
Sy  e: RSS Kvinnofrid är en na  onell satsning 
som sy  ar  ll a   de regionala samverkans- och 
stödstrukturerna (RSS) får en resurs i kvinno-
fridsarbetet. Den ska förstärka befi ntligt arbete 
och inte bli y  erligare en ny aktör inom om-
rådet. Kartläggningen är en beskrivning av 
nuläget, u  från de mål som fi nns i den na  o-
nella satsningen: Kunskap och kapacitet inom 
Regionala samverkans och stöd-strukturen:
• Kunskapsspridning i samverkan, 
• stärka regional och lokal samverkan i länet,
• Systema  sk uppföljning. 

Kartläggningen baseras på en diskussion om 
temaområdena; omfa  ning av ärenden, sam-
verkan, systema  skt arbete/uppföljning, före-
byggande arbete, samt utvecklingsområden.  
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Kartläggning och Resultat

Kartläggning
Det är svårt a   ge en samlad bild av antalet 
ärenden i Sörmland, e  ersom kommunerna 
sällan har en fullständig bild.  Verksamhets-
systemen ger oftast ursprunglig aktuali-
seringsorsak och kommunerna saknar 
vanligen systema  sk uppföljning på individ-
nivå. Länsstyrelsens arbete med a   samla 
kommunernas kvinnofridssamordnare ger 
genomslag på så sä   a   alla kommuner 
deltar i länssamverkan. Samtliga kommuner 
deltar även i länsdelssamverkan. Däremot 
är det inte all  d lika enkelt med samverkan 
inom den egna kommunen.  

Resultat
I kartläggningen framkom det a   arbetet 
mot våld har väldigt olika förutsä  ningar i 
den stora och den lilla kommunen. I den lilla 
kommunen riskerar kompetensen a   bli per-
sonbunden. Det fi nns stora fördelar med a   
samordna arbetet med andra kommuner, för 
a   ta del av specialistkompetens och säkra 
en ärendemängd där kompetensen upprä  -
hålls.  

Sörmland har svårt a   säkerställa a   det 
fi nns boenden  ll våldsutsa  a, bland annat 
på grund av bostadsbrist och a   det är lä   
för en förövare a   hi  a en våldsutsa   i en 
liten kommun. 

Det fi nns en kortare del i rapporten om redan 
befi ntliga regionala aktörer inom kvinnofrids-
arbetet, Region Sörmland och Länsstyrelsen 
i Södermanlands län. Rapporten slutar i en 
beskrivning av förutsä  nigar för samverkan 
och gemensam kunskapsspridning.

VÅLD I NÄRA RELATION

Med våld eller andra övergrepp 
av närstående avses i de  a sam-
manhang systema  sk misshandel 
och andra övergrepp, t.ex. det som 
omfa  as av bro  sbalkens bestäm-
melser om kvinnofridsbro  . Våld 
kan ta sig många olika u  ryck. 
Det kan röra sig om grovt våld och 
sexuella övergrepp men också om 
handlingar som enligt rådande lag-
s   ning inte defi nieras som bro  , 
men som kan ingå i e   mönster 
av utsa  het: verbala sexis  ska 
kränkningar, isolering från familj, 
vänner och omgivning, ekonomiskt 
utny  jande eller emo  onell ut-
pressning.

Socialstyrelsens handlbok, sid 12

Kartläggningen av kommunerna har genomförts genom besök i alla 
Sörmlands kommuner. Kvinnofridssamordnare  i respektive kommun har 
ombetts att själva delta och vid behov bjuda in personer till besöket.

En vecka fri från våld, Zonta, Nyköping 2018


