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Verksamhetsredovisning Kriscentrum i mellersta Skåne 2020
Kriscentrum mellersta Skåne är en samtalsmottagning dit vuxna och
barn kan söka sig när man är eller varit utsatt för våld i nära relation
eller om man utövar våld. Verksamheten är en samverkan mellan 8
kommuner, Lund, Staffanstorp, Kävlinge, Burlöv, Höör, Lomma,
Svalöv och Eslöv. Burlöv tillkom som samverkanskommun den 1/1
2020 och Svalöv sa under året upp sitt avtal och lämnar samverkan
31/12-21.
Kriscentrum erbjuder främst individuella samtal till vuxna och barn
men det finns även gruppverksamhet för kvinnor och ungdomar som
varit utsatta för våld.
Statistik
711 personer har under 2020 varit aktuella på Kriscentrum, det är
en ökning med 10 personer i jämförelse med 2019. 206 barn(20 fler
än 2019), 146 män(4 färre än 2019) och 359 kvinnor(6 färre än
2019).
Fördelningen per kommun 2020:
Eslöv 16 barn, 18 män, 31 kvinnor, totalt 65 (ökning med 2 sedan
2019)
Höör 9 barn, 8 män och 14 kvinnor, totalt 31 (ökning med 2 sedan
2019)
Kävlinge 25 barn, 27 kvinnor och 14 män, totalt 66 (ökning med 9
barn, minskning med 21kvinnor och 5 män sedan 2019)
Lomma 8 barn, 21 kvinnor och 8 män, totalt 37 (minskning med 1
sedan 2019)
Lund 128 barn, 216 kvinnor och 76 män, totalt 420 (ökning med 2
sedan 2019)
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Staffanstorp 9 barn, 33 kvinnor och 11 män, totalt 53 (ökning med 8
sedan 2019)
Svalöv 10 barn, 9 kvinnor och 6 män, totalt 25 (ökning med 1 sedan
2019)
Burlöv är nytillkommen för i år och 13 vuxna och 1 barn har sökt sig
till Kriscentrum under året.

Gruppverksamheten på Kriscentrum har under året kraftigt
reducerats p.g.a. rådande pandemi, den har omfattat 1 kvinnogrupp
med 8 deltagare och 18 träffar under våren och en ungdomsgrupp
tillsammans med Ungdomsmottagningen med 5 ungdomar och
sammanlagt 15 träffar.
Händelser under året
Verksamheten på Kriscentrum har till stora delar präglats av den
rådande pandemin under 2020.
Det har funnits en oro i samhället för att våld i hemmet skulle öka,
Kriscentrum ser ingen stor skillnad på antalet ansökningar om
samtalskontakt i jämförelse med 2019.
För att öka tillgängligheten utökades telefontid och möjligheten att
nå Kriscentrum via sms när pandemin startade.
Under större delen av året skedde samtalen i huvudsak i form av
fysiska besök på Kriscentrum, de som önskade fick samtal via
telefon, samtal ute eller via Skype. Den 21 december skärptes
restriktionerna och fysiska besök för vuxna stoppades med undantag
för mycket angelägna besök. Behandlarna började nu konsekvent
utföra samtal via Skype och telefon. Fysiska besök av barn och
utsatta ungdomar har fortsatt.
För att nå ut till de som är utsatta för våld eller utövar våld har
annonskampanjer förekommit i sociala medier, tidningen Lundagård
och på Pågatågen.
Inriktningen med tidiga insatser till män med relations- och
separationsproblematik har fortsatt och fördjupats med inriktning
och uppfräschning av utbildning i ATV:s behandlingsmodell "Enkel
och effektiv aggressionskontroll".
Kriscentrum har deltagit i det nationella projektet "Välj att sluta" - en
stödhjälpstelefon för våldsutövare som drivs av Länsstyrelsen i
Stockholm. Under projekttiden har man hänvisat till Kriscentrum i
förekommande fall och ett antal ärenden har under året kommit från
"Välj att sluta".
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Nätverket mot familjevåld som initierats av Kriscentrum med
deltagare från samverkanskommunerna, olika myndigheter och
organisationer har i år fortsatt att ha sina träffar, under hösten via
länk.
Informationsträffar gällande Kriscentrums verksamhet erbjöds och
genomfördes under hösten för samverkanskommunerna.
En enkätundersökning gjordes under våren där 101 vuxna brukare
tillfrågades om upplevd förändring, förbättrad psykisk och fysisk
hälsa mm i samband med kontakten med Kriscentrum. Resultaten
visade i sin helhet att brukarna var mycket nöjda. På frågan "har
kontakten varit till hjälp" svarade 87% att kontakten varit till mycket
hjälp, 17% svarade att kontakten till viss del varit till hjälp och 5%
svarade vet ej.
Personal
Kriscentrum fick en ny enhetschef den 1 februari, Carina Persson
efterträdde Staffan Persson som ansvarat för verksamheten under
20 års tid.
Under 2020 har Kriscentrum utökat antalet tjänster från 7,75 till 8,2
tjänster, detta beroende på att Burlöv tillkommit som
samverkanskommun.
2,2 av tjänsterna arbetar med Lysmaskens verksamhet som riktar sig
till barn och unga och 6,0 tjänster arbetar med individuella
behandlingssamtal till vuxna , akuta samtal, krissamtal, risk- och
skyddsbedömningar samt medverkar i KIBB-behandlingar på
Barnahus.
0,25 administratör
1 enhetschef som även ansvarar för Barnahus verksamhet.
Personalen har trots rådande situation i stort sett varit förskonad för
sjukskrivningar under året som gått.
Kompetensutveckling
Personalen har kontinuerlig handledning.
Under hösten gick personalen en utbildning i
Transaktionsanalys(TA). I övrigt har man under året deltagit i
enstaka föreläsningar företrädesvis via webbinarium bl a från
Rikskriscentrum.
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Framtid, utveckling och utmaningar

Under 2021 fyller Kriscentrum 20 år. Jubileumsaktivitet är planerad
till den 3 september 2021, inbjudan kommer.
Nytt samverkansavtal för alla samverkanskommuner kommer att
formuleras inför 2022 med anledning av att Svalöv går ur samverkan
211231.
I årets verksamhetsplan för Kriscentrum kommer mål kring ökad
digitalisering i verksamheten, arbete med att undersöka hur vi på ett
bättre sätt möter och hjälper våldsutsatta nyanlända och hur vi
framöver ska arbeta med samverkan formuleras.
Gemensam dag med representanter från alla
samverkanskommunerna planeras under 2021 för diskussion om
hur man möter framtidens behov gällande våld i nära relationer,
inbjudan kommer så snart det är lämpligt att återigen träffas fysiskt.

Carina Persson
enhetschef

