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Möte 11: ”Våld i unga relationer och ungdomars
utsatthet”
Vi genomförde elfte mötet i kraftsamlingen Öppen samordning – barnets
rättigheter i pandemin den 1 december. Ca 10 personer från bland annat
Eskilstuna kommun, privat konsult och FoU i Sörmland deltog.
Sammanfattning från mötet och länkar hittar du nedan.

Sammanfattning från möte 11: 1 december
Spaning för dagen:
Linn Jonsson arbetar som kurator och är en del av Region Sörmlands
barnskyddsteam som ligger under Kompetenscentrum för våld i nära
relationer. De arbetar informativt med regionens verksamheter och
samarbetsparter, samt konsultativt om barns rätt till skydd. Linn berättade
bland annat om nationella veckan ”En vecka fri från våld” som genomfördes
v 47 och där Regionens fokuserade på våld i unga relationer, och deras
kampanj mot könsstympning.
Du är alltid välkommen att kontakta Region Sörmlands barnskyddsteam:
kompetenscentrummotvaldinararelationer@regionsormland.se
På Samverkanswebben hittar du mer information om Kompetenscentrum för
våld i nära relationer och Barnskyddsteamet: Kompetenscentrum mot våld i
nära relationer - Samverkanswebben (regionsormland.se)

Hur arbetar du/ni idag med våldsutsatthet hos barn och unga?








Genom att alltid ta barnets berättelser på allvar och omgående göra
orosanmälningar till Socialtjänsten.
Går igenom Stopp! Min kropp! med de yngre barnen.
Använder FREDA-kortfrågor i alla samtal med föräldrar.
Frågar om hur ”bråk” hemma ser ut. Om man någon gång känt sig
rädd och så vidare.
Pratar om barnets rättigheter och hur föräldern tar hand om sig själv
för att vara en bra förebild.
Samordnar kommunens MVP (mentorer i våldsprevention) och
Agera tillsammans som är ett våldsförebyggande program för elever
i högstadiet och gymnasiet.
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Lyfter teman om samtycke i tjej, kill – och blandgrupper på
fritidsgårdarna och mötesplatser.
Erbjuder vuxna information om stödorganisationer samt erbjuder
stöd att ta kontakt.

Finns det mer du/ni kan göra i det här arbetet?






Samverkan är en nyckel framåt, men inte helt enkelt att få till alla
gånger.
Regelbundet träna på att ställa frågor om våld. Hjälpa nya
medarbetare att känna sig trygga i det. Påminna varandra.
Gemensamma rutiner i våra verksamheter för att bemöta och arbeta
med målgruppen.
Samverka och ha utbildningsinsatser med andra myndigheter om att
bemöta föräldrar med misstanke om våld mot barn.

Tips på rapporter, material, initiativ:










Information om teamet för våldsutsatta i Region Sörmland: Teamet
för sexuellt våldsutsatta i Region Sörmland - 1177 Vårdguiden
Information om könsstympning från Länsstyrelsen Östergötland och
Polisen: Konsstympning_passet_Ostergotland_SE_lq.pdf
(lansstyrelsen.se)
Om myndigheternas arbete mot ökat våld under coronapandemin
från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK): Myndigheternas
arbete mot våld under corona - Nationellt centrum för kvinnofrid
(NCK) - Uppsala universitet (uu.se)
Vägledning för föräldrar och andra viktiga vuxna med tips och råd
om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser
och sexuella övergrepp: Stopp! Min kropp! - Rädda Barnen
(raddabarnen.se)
Om utsatthet på nätet från Statens medieråd: Tema: Utsatthet på
nätet - Statens medieråd (statensmedierad.se)
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