
 

Minnesanteckningar Nätverk VIN 3 Mars 2022 
 

Mötet genomförs med stöd av Teams. 

Närvarande: Maria Adolfson (Trollhättan), Marie Gustavsson Svärd (Mellerud), Carina Harling (Mellerud), 

Ingela Pettersson (Mellerud), Ann-Sofie Abrahamsson (Mellerud), Caroline Aristegui (Lysekil), Caroline Örnhäll 

(Lysekil), Ellinor Wennstam (Lysekil), Caroline Örnhäll (Lysekil), Camilla Andersson Berg (Lysekil), Anneli 

Fjellsson (Lysekil), Helena Ackerblad (Åmål), Jessica Storm (Bengtsfors), Madeleine Barrling (Tanum), Maria 

Karlsson (Tanum), Daniel Haglund (Strömstad), Hanna Jarhed (Färgelanda),  Julia Steen (Färgelanda), Maria 

Esperi (Väst kom) och Elisabeth Bredberg. 

 

Maria Esperi, RSS samordnare kvinnofrid, Väst COM Västra Götaland (49 kommuner). Maria berättar att 

hon arbetar 50% med handläggaruppgifter våld i Mölndal. och arbetar 50 % som regional samordnare med 

kvinnofrid i RSS struktur. Ett uppdrag okt 2021 t o m december 2023.Det är i en SKR satsning. Målet med 

arbetet; Hjälpa t till att utveckla arbetet med hedersrelaterat våld, integrera arbetet i de RSS strukturer som 

finns, stödja och utveckla kvinnofridsarbetet utifrån ett barnperspektiv, stödja och utveckla arbetet med 

systematisk utveckling. Maria arbetar tätt med Länsstyrelsen.  

Maria har i sitt arbete nytta av att vara med vid VIN nätverksträffar. Vill nätverksdeltagarna nå henne har hon 

Kontaktuppgifter; Telefon: 031-315 16 34 och Mobil: 0707-690591. Mail: maria.esperi@vastkom.se 

En fråga att skicka med Maria är att det behövs mer kunskap om hur vi arbetar med våld och 

funktionshindrade. Det behövs rutiner för detta arbete. Ibland fel att ställa samma frågor till alla.  

 Lysekil berättar ar att de har screeningperioder och det är mars 2022.  

I Strömstad finns ett uppdrag att föreläsa i verksamheterna – hur ska man få personal att börja fråga om våld. 

Väldigt bra respons på dess föreläsningarna. De har börjat med skolan och äldreomsorgen. Nu finns tekniska 

förvaltningen med. Även vårdcentral får föreläsningar. Många redan vet hur de ska ställa frågor – men ej var 

ska de lämna svaren. För att våga ställa frågor behöver man veta vad mans ka göra med svaren. 

Åmål har också genomfört föreläsningar i VIN frågor. I Huskurage har det blivit väldigt uppskattat. De har fått 

väldig bra kontakter med verksamheterna som lättare tar kontakt med VIN ansvariga. 

 

Kommunerna sammanfattar Vin arbetet 2021. 

I Trollhättan; Under hösten -21 har det varit hög belastning, många inkommande ärenden. Komplexa 

ärenden och många ärenden med grovt våld. Många kvinnor kommer från sjukvården, där de varit inlagda för 

sina skador. En utmaning att arbeta med de äldre kvinnorna. Pandemin har påverkat arbetet. De är glada över 

att de lyckats hålla boendet öppet. Det hade varit jobbigt att ha smitta i boendet och behövt säga nej till 

förfrågningar. De har inte behövt flytta om särskilt många boende. Framöver kommer personal på boendet att 

utökas med två personer. De ska ha bemanning även helger. De Kommer att arbeta ännu mer med 

barnperspektivet. I Trollhättan har de har också arbetat med våldsutövarna. Två personer har gått utbildning 

och börjat arbeta med detta. Kommer att följs upp och utvärderas. Enheten, som idag ligger i Polishuset, är  

trångbodd. De letar därför nya lokaler. Det som de gjort bra 2021 fortsätter de med och det andra gör de inte 

om. 

mailto: johanna.hansson@vastkom.se%0d


I Mellerud har de haft lågt inflöde sedan pandemin startade. De har väntat på efterverkningarna – väntar 

fortfarande. Vill jobba mer med skolan för att öka benägenheten att göra orosanmälning. Har arbetat med 

BIM. De har sett svårigheter med BIM p g a kulturskillnader. Vuxen kommer att börja använda screening vid 

nybesök. 

I Bengtsfors har de arbetat med BIM och det har blivit väldigt bra. De har startat VIN team där 

försörjningsstöd, vuxen och barn deltar. Arbetar just nu fram rutiner om hur de ska arbeta, och vilka de ska 

kontakta.  

Åmål har haft en jämn inströmning av ärenden 2021. Flera BIM ärenden. Akutplaceringar. Några riktigt 

komplexa ärenden. I ett ärende har det skett en anmälan om hot mot tjänsteman. Har funnits både VIN 

ärenden, hedersrelaterade ärende och ärenden inom LSS. 

Färgelanda har haft en VIN grupp som legat nere under pandemin. Kommer att återuppstå under 2022. 

Anmälningarna om våld har ökat gällande barn. Inte så många ärenden vuxen, men det kommer regelbundet. 

Nytt är att ärenden ”70-plussare” kommer in. En utmaning att ta sig an dem. Läget i Färgelanda är bra vad 

gäller resurser. I Färgelanda har det varit en del personalomsättning. De hoppas på en stabilisering 2022. 

Behandlingspersonalen har gått utbildningar VIN.   

 I Lysekil har inflödet 2021 varit väldigt lugnt. Förväntad ökning genom pandemin har inte uppstått. 

Någon placering. Ökning av inflödet äldre. Arbetet 2022 behöver utvecklas vad gäller arbete med 

denna gupp. Utveckling behövs också i att arbeta med våldsutövare. De behöver ”Lägga lite krut” på 

genomgång av screening månanden. De har idag blivit inspirerade av att höra om flera kommuners 

föreläsningsarbete. Något att prata mer om i arbetsgruppen. Några har några genomfört Freda 

utbildning. En Patriarkutbildning blev inställd. 

I Tanum är det lite omstart med ny personal på plats. De varit ”underbemannade p g a tom tjänst” så 

det finns ett uppdämt behov. Nu har de fått tillskott i tjänst. Fler VIN anmälningar har inkommit 

sedan de fick mer personal på plats. De har behov av att utbilda sig i samtal med våldsutövare. Freda 

utbildning har de genomfört. Inte så många BIM ärenden i Tanum. Tanum har behövt köpa platser 

externt. Nu har ett samarbete med Munkedal, Lysekil och Sotenäs påbörjats för att samarbeta kring 

boendefrågan.   

 

Frågor från deltagarna 

Madeleine undrar om det ska var 1:e soc sekr som representera i nätverken? IFO cheferna har 

beslutat att det ska vara 1:e scc sekr som representerar i nätverken. De mindre kommunerna kan 

inte alltid delta i så många nätverk med den funktionen. De skickar då en representant som får 

samma mandat. Under pandemin har nätverksmötena varit digitala. Kommunerna har då haft fler 

deltagare med. När de fysiska träffarna startar är det utsedda nätverksdeltagare som ska delta.   

Utbildning våldsutövare. Nätverksdeltagarna diskuterar behovet av utbildning ang arbete med 
våldsutövare. Behov av utbildning på flera nivåer – både kortare föreläsning och fördjupad 
behandlingsutbildning. på behov av utbildning. Även administrativt och handläggning. Elisabeth tar 
med frågan i kompetensarbetet framöver.  

I Trollhättan har två kuratorer gått IVIN. En utbildning som är utvecklad av forskare Linköpings 
universitet. Den är delvis digitalt upplagd. De kallar det en behandlingsmetod som riktar sig till 
våldsutövare som har tagit på sig ansvaret över det som inträffat. Det handlar om situationsvåld. Den 
är KBT inspirerad, Man jobbar utifrån moduler, teman. Krävs en del av våldsutövaren. Behöver vara 



en något så när stabil situation kring personen och hen bör ha en kognitiv förmåga. I THN ges den på 
service. Läs mer om IVIN  IVIN - Socialstyrelsen 

Helena Ackerblad berättar att tre kollegor i Åmål har genomfört Red phalaropes utbildning för 
behandlare som möter personer som utövar våld i nära relation.  En fyradagarsutbildning i 
Jönköping. Läs mer: Ny utbildning – Samtal om våld | STAF (transaktionsanalys.se) 

 
Övrig info 

1) Kommande utbildningar; 
Grundläggande utbildning i famljeterapi -  steg 1 

https://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-

t13j3SHcM7S3~qkj0rPgxuegWWYt5jMjR1aQpuqhb9g.html 

Grundläggande utbildning i familjeterapi – steg 2 

https://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7S3~qkj0rPgxrU0f-r1ibPW9NBwsc43-

6Q.html 

Mi utbildning 

https://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7S3~qkj0rPgxtC3pKaMDSFz9NBwsc43-

6Q.html 

2) Ny Nätverksledare- rekrytering på gång. Tre personer har intervjuats. 

 

Nästa nätverksträff:  2 juni 2022, kl 09-12. Ett Teamsmöte. Vi pratar mer om arbete med 

våldsutövare och handläggning av dessa ärenden. Kom gärna med förslag på frågor Ni vill ha med.  

Vid pennan 

Elisabet Bredberg 

Nätverksledare 

 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/ivin-internetbehandling-mot-vald-i-nara-relationer/
http://www.transaktionsanalys.se/aktuellt/ny-utbildning-samtal-om-vald
https://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7S3~qkj0rPgxuegWWYt5jMjR1aQpuqhb9g.html
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