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Enheten för samhällsutveckling 

 

Informationsbrev och information på sociala medier med 
anledning av Covid - 19 
På funktionen folkhälsa jobbar vi just nu med att ta fram ett 

informationsbrev med anledning av pandemin. Innehållet belyser vikten av 

att uppmärksamma barn som kan fara illa i och med ökad isolering i 

hemmet. Inom kort skickar vi ut detta för spridning via mail och i sociala 

medier. Håll utkik! 

 

Förstärkt stöd till utsatta med anledning av Covid – 19  
Flera organisationer har utökat sitt stöd till utsatta med anledning av Covid-

19. Här nedan finns några exempel:  
 
• Kvinnofridslinjen är beredd på ökat tryck  
Kvinnofridslinjen har ännu inte sett ett ökat tryck till stödtelefonen men de 

följer utvecklingen noga och har beredskap för ett ökat tryck. Målsättningen 

har att fortsätta ha stödtelefonen öppen dygnet runt, året runt. Till nyheten  

 

• BRIS – utökar öppettiderna i sina stödkanaler  
Bris har utökat öppettiderna i stödkanalerna för barn med ytterligare tre 

timmar på vardagar. Öppettiderna kommer att förlängas etappvis och målet 

är att Bris från 2021 ska erbjuda stöd till barn och unga dygnet runt. Till 

nyheten  

 

• Unizon – har ökad kapacitet på flertalet chattar  

Unizons kvinno – och tjejjourer har öppet som vanligt och finns tillgängliga 

på chatt, mail och telefon. Vissa kvinno- tjej- och ungdomsjourers har 

utökad kapacitet på sina chattar. Till nyheten  

 

• Det nationella kompetensteamet utökar stödtelefonens öppettider  
Stödtelefonen har utökade öppettider för att möta yrkesverksammas behov 

av rådgivning. Öppettider; vardagar kl. 8-16 så länge behov finns. 

Telefonnummer: 010-223 57 60. Till nyheten  
 

 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg
https://nck.uu.se/information-nck/pressrum/pressmeddelande---arkiv/--kvinnofridslinjen-ar-beredd-pa-okat-tryck/
https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/stod-utifran-hjalper-bris-att-halla-oppet-dygnet-runt/
https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/stod-utifran-hjalper-bris-att-halla-oppet-dygnet-runt/
http://unizon.se/aktuellt/har-finns-stod
http://www.hedersfortryck.se/nyheter/fortsatt-se-barnen/


 

 

TIPS! Seminarie om Corona och mänskliga rättigheter med 
tema jämställdhet och barns rättigheter 
https://www.facebook.com/HRWSweden/videos/3653954594678167/?v=365395459

4678167 

 

Omfattande våld i ungas parrelationer  
Den 24 mars släppte, Stiftelsen 1000möjligheter, rapporten,’’Ett år med 

ungarelationer.se – kunskap och erfarenheter om killars våld mot tjejer 

och våld i ungas partnerrelationer’’. Rapporten avslöjar en omfattande 

och ofta grov brottslighet bland unga. Ett våld som sker i det tysta och i stort 

sett utan konsekvenser för någon annan än brottsoffren – de unga tjejerna. 

Till nyheten. 
 

Bris årsrapport 2019 
Under 2019 har Bris stöttat fler barn är någonsin i telefon, chatt, mejl och i 

stödgrupper för barn och familjer. Bris årsrapport för 2019 visar att fler 

samtal handlat om självmordstankar, fysiskt våld, sexuella övergrepp och 

vuxnas missbruk. Och att allt fler barn vittnar om en djup oro inför framtiden 

och den stundande klimatkrisen. 

 

Uppdrag till Barnombudsmannen om pornografins inverkan 
på barn och unga 
Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att utifrån FN:s konvention om 

barnets rättigheter (barnkonventionen) kartlägga befintlig kunskap från såväl 

forskning som från aktörer som möter barn och unga om hur och var barn 

konsumerar, eller exponeras för, pornografi och hur det påverkar barns och 

ungas hälsa och relationer. Till nyheten. 

 
Ny rapport om behandlingsmetoder för personer som utövar 
våld 
Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att ta fram metoder för 

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens behandlingsarbete med 

våldsutövare i nära relationer. Myndigheten skulle identifiera metoder med 

lovande resultat eller sätta samman nya metoder för senare prövning och 

effektutvärdering.  
Socialstyrelsens rapport visar att det saknas tillräckligt vetenskapligt stöd i 

forskningslitteraturen för att någon behandlingsmetod ska kunna 

rekommenderas som den som i första hand bör användas. För rapporten i sin 

helhet se bifogad rapport. 

 

Fördelning av utvecklingsmedel 2020 - 2021 

Uppdraget har nu gått ut till Socialstyrelsen och utvecklingsmedel kommer 

att kunna rekvireras inom kort. Titta på Socialstyrelsens webbplats för mer 

information om detta. Se bilagor för mer information. 

 

Vänliga hälsningar  

Malin, Helen och Pernilla 

 

https://www.facebook.com/HRWSweden/videos/3653954594678167/?v=3653954594678167
https://www.facebook.com/HRWSweden/videos/3653954594678167/?v=3653954594678167
https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-rapport-avslojar-omfattande-vald-i-ungas-relationer?publisherId=2705274&releaseId=3271796
https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/bris-slapper-ny-arsrapport/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/02/uppdrag-om-kartlaggning-av-kunskap-om-pornografins-inverkan-pa-barn-m.m/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/utvecklingsmedel-for-arbete-mot-vald-i-nara-relationer/

