
VÄLKOMNA!
Dialogträff 5 april

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hanna:Hej och välkomna!  Runda med namn och verksamhet. Berätta vilka förväntningar eller förhoppningar du har på den här eftermiddagen plus favoritmöbel. Det kan vara…. 



Idag

• Hej och välkomna!
• Gemensam diskussion – aktuellt just nu 

och framöver i era verksamheter
• Fika 
• Information från Länsstyrelsen Skåne –

på gång regionalt och nationellt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hanna: Gå igenom upplägg för dagen samt syfte = att ha dialog med jourerna, lyssna in nuläge och vad som är på gång från jourernas horisont. Också att ge information om vad vi har på gång här i Skåne och saker på gång nationellt som är bra för er att känna till. Hej och välkomna!Gemensam diskussion – aktuellt just nu och framöver i era verksamheter. Vi kommer också diskutera behov, utvecklingsområden osv som ni ser. Fika Information från Länsstyrelsen Skåne – på gång regionalt och nationellt



Vad är på gång hos er just nu? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hanna:En runda där varje organisation får möjlighet att berätta vad som är aktuellt hos just nu. Max 4 minuter per verksamhet. (Totalt 32 min) Viktigt med tiden, så att alla får möjlighet att berätta. Headsup vid 1 min kvar. Syfte att få en bild av vad ni har på gång just nu, en ”temperaturmätare”. Frågor kring utmaningar/behov kommer vi återkomma till – så här fokus på er egna organisation och vad som är aktuellt just precis nu. 



Utvecklingsbehov i er  verksamhet?
I samverkan? 
Nationellt?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hanna: 35 minuter totalt. Sätt er tre och tre – gärna med någon ni inte pratat och diskuterat med innan. Diskutera i tre steg – först egna verksamheten, sedan samverkan, sedan behov ni ser på nationell nivå.Diskutera utifrån er egna verksamhet men också behov som ni ser kopplat till andra aktörer som påverkar er. Sedan också utifårn samverkan med andra aktörer i ert närområde, ex polis, socialtjänst, skola osv. Gemensam återkoppling i helgrupp. 15 minuter (Fråga efter de nivåer som de ev. inte pratar om) Syfte – ge utrymme för diskussion om frågor och områden som jourerna ser som angelägna att lyfta. Kan vara för egna verksamheten eller mer generellt inom ”våldsområdet”. Ett sätt för oss att få information om frågor som ni tycker är viktiga, ser som problem/svårigheter och som vi kan ta med oss in i vårt övriga arbete. Men också viktig input för oss i hur arbetet i länet funkar utifrån er horisont, plus input kring behov vi kan lyfta uppåt. Syfte också att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte er emellan. Följdfrågor vid behov: Beläggning?Uppföljning av kvalitet? Hur fungerar det med samverkan/samarbete med kommun och andra aktörer? Vad fungerar bra? Utmaningar och utvecklingsområden? 



Vad kan vi göra regionalt för att 
stötta ert arbete? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hanna: 20 minuter. Kort inledning om vilket stöd som Lst kan ge, som typ av inramning. Sedan ordet fritt. Syfte: inventera vilka behov och önskemål ni har kring länsstyrelsens arbete och insatser. 



På gång hos Länsstyrelsen Skåne
VÅREN 2019
• Utvecklingsmedel för förebyggande insatser mot mäns 

våld mot kvinnor
• Välj att sluta
• Uppdragsutbildning ”Att utreda, bedöma och förstå våld 

i nära relationer” 
• ”Det besvärliga våldet” – Forskarseminarium med 

Veronica Ekström 8 maj

HÖSTEN 2019
• 2 utbildningsdagar med fokus på barn 
• FREDA-utbildning 
• Metodstöd för intersektionella perspektiv på våld i nära 

relationer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Katarina: Utvecklingsmedel och Välj att slutaTherese: Uppdragsutbildning, 8/5, utbildningsdagar med fokus på våld , FREDA-utbildning samt metodstödet (Eller om Frida själv vill ta den punkten?)Anslut er till EJS! Ni kan ansluta er och på så sätt bli inbjudan till nätverksträffar, få kunskap och möjlighet att synliggöra ert arbete. Mer info på flyers. 



Länsstyrelsens uppdrag 2019 

5 deluppdrag

1. Regionala strategier och handlingsplaner
2. Främjande av samverkan
3. Utveckling av det förebyggande arbetet
4. Kompetensstöd
5. Regional lägesrapport 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hanna:Kort om uppdraget: Samma uppdrag iår som för 2018. LST uppdrag utgår från den nationella strategin – vi ska stödja genomförande och uppföljning av den nationella strategin utifrån dessa 5 deluppdrag. Nationella strategin i son tur grund för den regionala strategin som är en del av Ett jämställt Skåne och HP för LST Skåne. Våra prioriteringar för året är:Ett samlat grepp om länet (regional lägesrapport, förstärka och utveckla samverkan – bla. Genom Skåne tillsammans mot brott) Stärkt upptäckt av våld i nära relationer (webbkurs, föreskriften, metodstödet osv)Ett utvecklat verkningsfullt förebyggande arbete (Statsbidrag för att främja förebyggande arbete i länet, Välj att sluta) 



Regional lägesrapport – sammanfattning och slutsatser 

• Flest stödinsatser finns riktat till personer utsatta för våld i 
nära relationer. Mindre för våldsutövare och än mindre för 
personer utsatta i prostitution och människohandel. 

• Oklart hur starkt och inkluderande samhällsskyddet är för 
vissa grupper – till exempel personer med 
funktionsnedsättning, missbruk/beroende och vid 
hedersrelaterat våld. 

• Få aktörer har riktad information till personer utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

• Regionalt arbete framförallt inom strategins målområde 2, 3 
och 4. 

• Uppklaringsprocenten för Region Syd är låg för många 
brott inom området mäns våld mot kvinnor.

• Rutiner för arbetet och för samverkan saknas många 
gånger. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Therese: Info om kartläggningen och de stora dragen i denna. Även om tillvägagångssätt. Punkt 1-3. Hanna: Info om övriga slutsatser. Punkt 4-6 1. Skånekartan ett exempel på det underlag som regionala lägesrapporten har genererat – GIS-karta med info om vilka insatser som finns till olika målgrupper. Bilden avser utsatta för våld i nära relationer. Det är för denna målgrupp vi har identifierat flest insatser. Det är också logiskt – här är kraven på kommunerna störst, jämfört våldsutövare och prostitution och människohandel. Utvecklingsområden där länsstyrelsen kan vara en viktig part. Inte minst för att synliggöra behovet av att kommunerna blir bättre på frågan om stödinsatser rörande prostitution/sex mot ersättning och människohandel – som social fråga. 2.. Svagt samhälleligt skydd? Vi vet inte säkert hur de insatser som beskrivs är tillgängliga för alla – men utifrån vår kunskap, dialogmöte. #metoo osv så vet vi att vi behöver fortsätta jobba för att öka jämlikhet i stöd och skydd. Föreskriften är ett av svaren! 3. HRV – förvånande lite information. Kommunerna är dåliga på detta – trots att det är ett område där det ständigt efterfrågas mer utbildning. Fråga vi behöver uppmärksamma – viktigt med tydlig info till målgruppen så en känner igen sig! Ungdomsmottagningarna viktig aktör här. 4. Uppklaringsprocenten för många av brotten ligger lågt i Region Syd (där siffror finns). Svårt säga något om Skåne men vi måste titta vidare. Inte något vi har rådighet över men vi kan lyfta frågan! 5. De regionala aktörerna arbetar ffa inom målområde 2,3,4 (som handlar om stärkt stöd och skydd, effektivare brottsbekämpning, kunskapsutveckling) Målområde 1 (förebyggande arbete) ffa på lokal nivå. Dock svårt att veta – få indikatorer och spretigt! 6. Arbetet är inte tillräckligt systematiserat – vi behöver fortsatt arbeta för att främja att rutiner finns och att dessa efterlevs. Återigen Dödsfallsutredningen, rutin för skolgång för barn i skyddat boende. Särskilt viktigt gällande upptäckt – man är något bättre på det akuta skedet. Glädjande med många som använder standardiserade riskbedömninsinstrument.  X % har överenskommelse om samverkan i en skilda ärenden m KJ. Vilka här har det? Hur upplever ni att det fungerar? 



På gång nationellt

• Utlysning av medel från Jämställdhetsmyndigheten
• Uppdaterat webbstöd hos NCK 
• Nytt meddelandeblad om skyddade personuppgifter
• Uppföljning av den nationella strategin för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
• GREVIOs granskning av Sverige i förhållande till 

Istanbulkonventionen
• (Ett fönster av möjligheter och Att bryta ett våldsamt 

beteende)

Presentatör
Presentationsanteckningar
HannaJämställdhetsmyndigheten utlyser medel till jämställdhetsprojekt, totalt 10 miljoner.  (utlysning 2/4, sista ansökningsdag 2 maj) Projekt som är avgränsade från ordinarie verksamhet. Särskilt kommer ansökningar avseende ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning plus förebyggande insatser avseende hrv inkl. könsstympning med målgruppen unga att prioriteras. Nytt material från NCK – bland annat filmer om att ställa frågan om våld. En del i satsningen #upptäck våldet. På SoS hemsida finns också material från den nationella samlingen som genomfördes i december. Där kan ni se Fridas föreläsning. Webbkurs om våld ständigt aktuell – den sprider vi kontinuerligt. Nytt meddelandeblad om skyddade personuppgifter, utifrån lagändringar som trädde i kraft 1/1 2019. www.socialstyrelsen.se/publikationer2019/2019-1-11 GREVIO – har lämnat sin granskning av Sverige i förhållande till Istanbulkonventionen och efterlevnaden av den. Får beröm för kvinnofridsreformen och samtyckeslagen. Lämnar 41 rekommendationer – bla,. Gällande rättsväsendet och dess förmåga att utreda sexualbrott, variationen i tillgång till stöd och skydd över landet, Ett fönster av möjligheter & Att bryta ett våldsamt beteende – intet nytt som vi känner till, bereds inom RK. Vårändringsbudget – oklart vad det ramlar ner i, men 40 miljoner till kvinnjo- och tjejjourer är aviserade. Oklart hur, men troligtvis via SoS. 45 miljoner till frågan - 
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