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Strategiför myndighetssamverkanom mänsvåld mot kvinnorochvåld i
nära relationerVästmanland2017-2020

Länsstyrelseni Västmanlands län har på uppdrag av regeringen
(S2016/07756/RS)tagit fram en regional strategi för myndighetssamverkanmot
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Västmanlandsförsta strategi
kom år 2009 och följs nu av en tredje version. Dennastrategi och en årlig
handlingsplan lägger grunden till ett än mer målinriktat och samordnat arbete.

Syftet är att länets kommuner, hälso- och sjukvård, berörda myndigheter och
ideella organisationer ska samverka och samordna sitt arbete för att utveckla

stödet till våldsutsatta i nära relationer -kvinnor, män, barn-samt förebygga
och avskaffavåldet.

Länets kommuner, Polisområde Västmanland, kriminalvården, Åklagarkammaren

iVåsterås och Region Västmanland har i samverkan tagit fram strategin. Ideella

föreningar med verksamhet på omrâdet har varit adjungerade. Regionala
samverkansgruppenför kvinnofrid har arbetat fram strategin och därefter har
förankring skett i Styrgrupp mot våld.

Strategin innehåller en beskrivning av Västmanlands förutsättningar och nuläge

samt målområden och åtgärder. Till strategin har en årlig handlingsplan tagits
fram som konkretiserar vårt övergripande mål- att våld i nära relationer,

hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandelför
sexuella ändamål skasynliggöras,förebyggas och åtgärdasi Västmanland.

Strategin skickasut för beslut av kommunstyrelse, regionstyrelsesamt Polisens,
Kriminalvårdens och Äklagarkammarens myndighetschefer. Beslut lämnas
skriftligen senast 1 oktober 2017 till Jamstalldhetvastmanland@lansstyrelsen.se

eller via post till LänsstyrelseniVästmanlands län, SocialHållbarhet, 721 86
Västerås.

För Länsstyrelseni Västmanlands län

Pernilla Börjesson

Funktionsledare Social Hållbarhet, Avdelningen för samhällsutveckling

Eventuella frågor kan ställas till:

Postadress Besöksadress Telefon/Fax WebbfE-post
721 86 VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1 010224 90 00 (vx) wwwlansstyrelsen.selvastmanland

VASTERÅS 010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyreIsen.se
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Att motverka Våld och andra former av övergrepp är enligt regeringen

den mest aktuellajämställdhetsfråganidag. Psykiskt,fysisktoch sexuellt

våld kan under inga omständigheteraccepterasellerLlrsäktas.För Länssty-

relsenär det därför ett prioriterat uppdrag att stoppa och Förhindramäns

våld mot kvinnor.

Förutom lidandeoch obehagFörde utsattakvinnornaoch barnenmedför

våldet stora kostnader för staten, landstingen, kommunerna och arbetsgivarna.

Barai Sverigeberäknasvåldetårligendrabbacirka75 000kvinnor,avvilka

Cirka20dödasaven närståendeperson.Vartionde barn uppskattasha sett

en avsina Föräldrarmisshandlasav en partner i Sverige.

Allaskallkunna levai frihet utan rädslaför att utsättasförvåldoch över-

grepp.Ytterstär det en frågaom jämställdhetoch kvinnor och barns fulla

åtnjutande av mänskligarättigheter.

Länsstyrelsen har uppdrag från regeringen att stödja samordningen av

insatser i länet som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor. Läns-

styrelsen har även en betydelsefull roll i att kontinuerligt verka för utveck-

ling av samverkan mellan kommuner och ansvariga myndigheter.

Regeringen framhåller att samverkan mellan olika aktörer - både myndig-

heter och ideella organisationer - är den viktigaste framgångsfaktorn för

att förebyggaoch bekämpa våld i nära relationer.Särskiltangelägetär att

utveckla våldsförebyggande insatser.

Västmanlands första strategi om mäns våld mot kvinnor kom år 2009

och följs nu av en tredje version. Genom denna strategi och en årlig hand-

lingsplanläggsgrunden till ett än mer målinriktatoch samordnatarbete.

Syftetär att länetskommuner,hälso-och sjukvård,berördamyndigheter

och ideella organisationer ska samverka och samordna sitt arbete för att ut-

veckla stödet till våldsutsatta i nära relationer - kvinnor, män, barn —samt

förebygga och avskaffa våldet. I samverkan och genom ett målmedvetet

och lånsiktigt arbete ska vi skapa ett samhälle där våld i nära relationer i

alla dess former försvinner.

Västerås, maj 2017

Minoo Akhtarzand
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Arbetet mot våld i närarelationerharutvecklats,men det firms

lokalaskillnaderi länet.Samverkanmellanmyndigheteroch

med ideellaföreningaräravgörandeför att förbättra arbetet.

Våld i nära relationer skaupphöra

åld i nära relationer är ett allvar-

ligt brott, ett folkhälsoproblemoch

ytterstett brott mot de mänskliga

rättigheterna.Detärocksåenviktig

jämställdhersfråga.Regeringenoch riksdagenhar

lyft fram arbetet meddessafrågor i det jämställd-

hetspolitiskadelmålet:

'Mäns wild mot kvinnor :kr: z.:pp}'ar')'rzz.Kvinnor

or/Jmän,flicker or/Jpojkar :Jen/msamma'rät: or/9

méjlég/oertill kroppsligintegritet.”

I detjämställdhetspolitiskadelmåletinkluderas

våldi närarelationeravolikaslag,hedersrelaterat

våldochförtrycksamtprostitutionochmännisko-

handel Fairsexuellaändamål.Det är ocksåde om-

råden som ingår i denna strategi.

Stora samhällsekonomiska kostnader

Utöver lidandet för de utsatta,orsakarvåldetstora

samhällsekonomiskakostnader.Påen global nivå

uppskattaskostnadernaför könsbaseratvåld vida

överstigakostnadernaför inbördeskrigoch mord.

I en studiefrån år 2011 beräknadesde årliga

kostnaderna för Sverige till 2,5 miljarder kronor.

l detta belopp var inte kostnadernaför bam och

våldsutövareinräknade.

För våldsutsattaär det inte kommunerna eller

hälso-och sjukvårdensombärde dominerande

kostnaderna.Destoraeffekternauppståri formav

produktionsförluster(den våldsutsattakan inte
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arbeta) och kostnader för försörjning (sjukpen-

ning från Försäkringskassan).Kostnaderför in-

satserblir i dettasammanhangrnerellermindre

försumbara(5OU2015:I5).

Förebyggande insatser på olika nivåer

För att bekämpavåldetbehövsinsatserpå olika

nivåer i samhälletoch av olika myndigheter. ln-

satsernabehövervara förbyggandeoch riktas till

våldsutsattavuxnaoch barnsomupplevervåld

samt till våldsutövare.

Våldsfiörebyggandearbetehandlarblandannat

omattminskaåterfalli brottochtrpprepadutsatt-

het. Det ska ske genom strategiska insatser, struk-

tureradehot- ochriskbedömningar,stödochskydd

till våldsutsattasamtinsatserochåtgärderför vålds-

utövaren.Att arbetamedattityder,normer,värde-

ringar kring våld, kön och föreställningarkring

maskulinitetärytterligareenaspekt.

Brottsoffer och gärningsmän

Ett viktigt stegi arbetetn10tv§1ldär tidig upptäckt

avvåldsutsatthetsamtatt undersökadebakomlig-

gandeorsakernatill pojkars och mänsvåldsbete-

ende. Det år ocksåviktigt att aldrig glömma att

mänsvåld mot kvinnor år brottsliga gärningar.

Det behövsalltjämttydligareställningstagande

från samhälletssidaatt det handlarom brottsoffer

och gärningsmän.



Stora satsningar från regeringen

Regeringens satsningar mot våld i nära relationer,

hedersrelateratvåldochförtrycksamtprostitution

och människohandelför sexuellaändamålharvarit

omfattandeunderdesenasteåren.

Fleranationella handlingsplanerhar tagits Fram

och uppdraghar givits tiil ett stort antal myndig-

heterochorganisationer.Satsningarnaharmed-

fört att arbetetmotvåldharucvecklats.

Kunskapenhar ökat och metoder utvecklatspå

såvälnationell som regional och lokal nivå. Lag-

stiftningen har förstärkts och det har även tagits

frammycketmaterialför bådemyndigheteroch

olika målgrupper,till exempelFöreskrifterhand-

böcker,utbildningsmaterialochVägledningar.

Ständig utveckling i länet

I Västmanlandhar verksamheteroch metoder ut-

vecklatsochävenkompetenseninomområdethar

höjts.Medvetenhetenomviktenavsamverkanoch

samordning mellan de myndigheter som indivi-

den möter har ocksåökat.
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Fortfarandefinns dct lokala skillnader i Väst-

manland när det gäller myndigheternasresurser

och arbete.Det skyddoch stöden våldsutsattper-

sonfårkanytterstberopåvarhenärbosatt,något

sominte är acceptabelt.Regionalaoch lokalaskill-

nader i kvalitet, resultat och tillgänglighet måste

därför minska.

Gemensam styrgrupp

I dennastrategitardesamverkandemyndigheterna

ytterligare ett stegmot en Förbättradsamverkan

genom att tillsätta en gemensamstyrgrupp. Ef-

tersomstyrgruppenharmandatatt Fattabesluti

respektiveorganisationkanstödeti länetblir mer

cliektivt, likvärdigt och av god kvalitet samt för-

bättrasoch utvecklas.

Väl Fungerandeinsatserförutsätterävensam-

verkanmedideellaföreningari länetsombedri-

ver stödarbeteinom de områdensomstrategin

omfattar.



Strateginären samverkansplattformmellanmyndigheter

som skaledatill ett effektivareoch mer samordnatarbete

av likvärdigoch god kvalitet.Det skaminskavåldet och

komma våldsutsattai\/ästmanland till del.

Deltagande myndigheter och uppdrag

Länsstyrelsen
Länsstyrelsernahar regeringensUppdragatt på en

strategisk nivå stärka samverkan och samordna

arbeteti respektivelän Föratt motverkamänsvåld

mot kvinnor. Det skaskegenomatt:

estödjasamordningenavinsatsersomsyftartill

att motverka mänsvåld mot kvinnor;

o stödja förebyggandeinsatsermot heders-

relaterat våld och förtryck;

e 'ansvaraför regionaltmetod- och Litvecklings-

stödtill kommunernai syfteatt Ltnderlätta

implementeringavnyametodersamtstimulera

ett långsiktigttttvecklingsarbete.

Polisotnråtle Västmanland
Vid polisområde Västmanland har enheten Brotts-

oliler- och personsiikerhetssatnortlning (BOPS) ett

länsansvar.En storuppgift FörBOPSäratt bedöma

behovetavskyddsåtgärder.

Familjevåldsrotelnansvararförbrottsutrcdningar

av vålds-och sexualbrotti närarelation.Alla barn

som utsättsFörvåld eller bevittnar våld För-hörsav

särskilt Lttbildad polis på Barnahtts Västmanland.

Polisenhar ävenen omiattantle informations-

och Lntdcträitclscskyldigltctgentemot brottsoffer'

och förmedlar kontakt med till exempelkvinno-
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jourer och socialtjänst. De arbetar nära andra

ntyncligheterochhar santverkatrsavtalmedSOClal-

tjâinsternai länets tio kommuner for omhänder-

tagandeavbrottsolFcr.

ÃklagarkammareniVästerås
Åklagarkamntaretti Västeråshandläggerbrott som

har begåttsi Västmanlandslän. I VästeråsHnns

det särskildaåklagaresom är specialiseradepå

brott mot barn saint relationsbrott. De arbetar i

:lära samverkan med polisens Fantiljevåldsrotcl och

BarnahusVästmanland.

Åklagaren leder förundersökningen vid dessa

typeravbrott ochavgöromett brottskallprövas

av domstol. Det är ocksååklagarensom beslutar

om lcontaktföri) ud.

Kriminalvården
Kriminalvårdeni Västmanlandbestårav verksam-

hetsställenaAnstaltenSalberga,AnstaltenTillberga

samt FrivårdenVästerås.Frivårtlenhar helaVäst-

manlandsomtrppt-agitiitgsoittrådeochharbland

annatspecialiseradehandläggaresomarbetarmed

sexualbrotts-ochkvinnofridsdönttlasamtlcvinnor.

Krinrirzrz/w?tr/c=»r.fam. ;rätta :fdr:



Kriminrtiiuirrien,forts.fi':7.:1fi)'3'egzieJ1tz'esida

Behandlingsprogram
Män som är dömda Förbrott i nära relationer har

möjlighet att delta i Kriminalvårdens behandlings-

program. För kvinnofridsdönudaerbjuds integra-

ted Domestic Abuse Programme (IDAP) och

för sexualbrottsdömda Relation och Samlevnad

(RDS).

Det är möjligtatt delta i programmenbåde på

anstalter med specialplatser För :Iiålgruppcrna och i

Frivård. För deltagare till IDAP erbjuds brottsofFret

en partnerkontakt som har kontakt med kvinnan

och erbjuder stödsamtal samt insyn i ntanncns be-

handlingsarbete.

Brottsofferslussar

För att skydda brottsoffer och förhindra återfall i

brott har Kriminalvården lJFOIISDHEFSlLISSHF.Deras

uppdrag är att belysa brottsoffers utsatthet och

behov inför anstaltens beslut, exempelvis vid per-

missionei'och besökstillståncl.De erbjuder även

möjlighet tili konstruktiva möten mellan förövare

och olier. I Västmanland finns det brottsoiiiersluss

på anstalterna Salberga och Tillberga.

Region Västmanland

Region Västmanland är en omfattande och stor

VC['kS'(1Tl]hC[ 5011] spänner E51] PI'iII1:E-lI'VE°1fd OCh

Folktandvård till specialiserad sjukhusvård i Väst-

manlands län.

Mål

I Region Västmanlands program mot våld i :iår-a

relationer är målet att alla anställda ska ha god

kunskap om våld i nära relationer, arbeta Förebyg-

gande, kunna ge råd och stöd till dem som söker

vård samt slussa vidare till zidekvat hjälp.

e Hos alla som söker hälso- och sjuk/tandvården

ska Fysisk och/eller psykisk misshandel upp-

märksammais.

o All personalska ha kännedomi Fråg-an.
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o All personal som kommer i kontakt med

berörda patienter ska ha kunskap om hur be-

mötande och vård ska ske i de olika Fallensamt

[lllvemfvilkenorganisationellermyndighethän-

visningbör skeom så bedömsvara nödvändigt.

Handlingsprogram

Region Västmanland har även en särskilt händ-

lingsplan vid misstänkta Fallav barn som Far illa.

Handlingsprogratmmet ska ge personalen större

kunskaper inom området. Det syftar också till att

FörbättraLipptäckandeirekxrensenav barn som miss-

handlasellerbarni Farasamttillatt Linderlättahand-

läggningen av dessa fall.

Kommunerna
Kommunen har det yttersta ansvaret för att en-

skilda får det stöd och den hjälp de behöver. Detta

innebär ingen inskränkning i ansvaret som vilar

på andra huvudmän (2 Imp. I Si501:).Skolan har

till exempel både ansvar och möjlighet till vålds-

förebyggande arbete.

Varje kommun ansvarar Försocialtjänsten inom

sitt område. Socialtjänsteni länets tio kommuner

har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kom-

munen får det stöd och den hjäip de behöver. För

akuta insatser Linder kvällar och helger 'ansvarar

den länsövergripande socialjouren. Socialtjänsten är

vanligen organiserad i individ- och familjeomsorg.

äldreomsorg och handikappomsorg.

Stöd till våldsutsatta personer

Socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet att ge

brortsofiicr. liraznförallt personer som Lirsatrs För

våld och barn som bevittnat våld, det stöd och

den hjälp de behöver.

Socialnämnden ska dessutom särskilt beakta att

kvinnor, som är eller har varit L1[Se1[[aFörvåld och

andra övergrepp av närstående, kan vara i behov av

stöd och hjälp Föratt förändra sin situation (enligt

5s’erzp.U §S0L).



Stöd till barn och unga

Socialtjänstenska uppmärksamma att barn som

bevittnat våld eller andra övergreppav eller mot

närstående vuxna har brottsoffcrstatus och kan vara

i behov av hjälp och stöd (enlig: 5 kap. 11 § SoL).

När socialnämnden får kännedom om att ett

barn kan ha utsatts för våld ellerandra övergrepp

av en närstående, eller bevittnat våld eller andra

övergrepp av eller mot en närstående, ska nämnden

utan dröjsmål inleda en utredning om barnets be-

hov av stöd och hjälp.

Om den som är under 18 år har utsatts för våld

eller andra övergrepp av sin partner, eller av heders-

relaterat våld, ska även bestämmelserna om utred-

ning i 6 kap. gälla (SOFS 2014:4). Nämnden ska

också bedöma risken för att barnet kommer att

utsättas för ellerbevittnaytterligarevåld.

Dessutombör socialnämndenutreda om någon

åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, um-

gänge, förmynderskap eller målsägandebiträde enligt

5 kap. 2 §första stycketsocialtjänstförordningen

(2001:937).

Stöd till våldsutövande personer

Den som utövar våld kan ha möjlighet till stöd

och hjälp frånsocialtjänstenför att kunna föränd-

ra sitt beteende. Om personen som utövar våld

har vårdnad om eller umgänge med barn bör den

dessutom erbjudas råd och stöd utifrån barnets

behov (allmän: nia' z'SOSFS 2014:4).

Socialtjänsten bör ta ett helhetsgrepp om frågan

om våld i nära relationer och bör även erbjuda

de som utövarvåldetstöd. (HandbokVåld,2015).

Stöd till ideella föreningar

Ideella föreningar är ett viktigt komplement till

myndigheternas stödjande insatser. eftersom de

ger möjlighet till stöd av en annan karaktär än vad

myndigheter kan ge.

Socialtjänstens samverkan och stöd till ideella
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föreningar är därför viktig. Når en frivilligorgani-

sation utför insatser på uppdrag av socialtjänsten,

som exempelvishemligtboende,skadet finnasett

avtalmellandem för att garanteragod kvalitet.

Länsgemensamma verksamheter
0 Cl\«fVlkvinna är Västerås stads öppenvårdsmot-

tagning för kvinnor över 18 år som är eller har

varit utsatta för hot eller våld i nära relation. Mål-

gruppen är också kvinnor som är eller har varit

utsatta för hedersrelateratvåldoch förtryck.

Mottagningen är specialiseradför att möta

kvinnor som Litsattsför fysiskt,psykiskt,sexuellt,

materiellt, ekonomiskt och latent våld. De möter

även kvinnor utsatta för förföljelse, prostitution

och människohandel.

CMVIkvinnaerbjuderbådekortsiktigaoch lång-

siktiga råd samt stöd i form av samtal, praktiskt

stöd och gruppverksamhet.Inom verksamheten

finns hemligt boendeför kvinnoroch barn.

För våldsutsatta kvinnor med missbruksproble-

matik disponerasen akutplats på Freja kvinno-

boende. Köpingoch Arbogakommun är anslutna

till CMV/kvinna.

' CMVIman är en specialiseradmottagning för

mån som använder våld i nära relationer. Den in-

gåri VästeråsstadsÖppenvårdfamilj.

Målgruppen är män över 18 år som utövar våld

i nära relationer, har svårt att kontrollera känslor,

uppleverkris i sin relation ochlellerhar problem

med att hanteraaggressiviteti närarelationer.

Mottagningen riktar sig även till män som upp-

lever påtryckningar från släkt och vänner att an-

vända hot och våld i nära relationer.

CMV/man erbjuder individuella samtal, grupp-

verksamhet i form av ickevåldsgrupp samt råd och

stöd. Det år en länsövergripandeverksamhet som tar

emot mån från Västmanlands samtliga kommuner.

Kammzmemrz,fem‘. nästa sida



Komrmmermr,järn".från föregående:ida

' Barnahus Västmanland är en länsövergripande

verksamhet För länets tio kommuner, Polisområde

Västmanland, Åldagarkammaren i Västerås, Barn-

och ungdomspsykiatrin och Barnr och Lingdomsr

kliniken Västmanland. Västerås stad är värdkomw

mun För Barn-aims Västmanland.

Målgruppen är barn ochungdomar upp till I8

år boende i Västmanlands län och som misstänks

vara utsatta För våld (Främst i nära relation och

sexualbrott) samt barn som bevittnat våld.

Barnahus Västmanland ska verka som en knut-

punkt För de samverkande myndigheterna så att de

inom sina verksamhetsområden kan ge bästa möjw

liga medicinska, psykosocialaoch juridiska hjälp till

dessa barn och ungdomar.

Verksamhetenutgår Frånett barnperspektivsom

sätter barnens bästa i Fokus. Alla som deltar i en

brottsutredning samlas runt barnet i Barnahus

lokaler, istället För att barnet Förs till respektive

myndigheter vid olika tillfällen.

Ideella föreningar i länet
Inom ramen För strategin sker samverkan och dia-

logävenmed de ideellaorganisationersom arbetar

med dessa Frågori länet. Samverkansker bland

annat i den regionalasamverkansgrupjiendär ett

antal organisationerär adjungerade.Dessa orga-

n isati oner p resenteras nedan.

ATSU-Att trygga sexuellt utnyttjade

ATSU är en ideell Förening För att trygga sexuellt

Litnyttjade och deras anhöriga. Föreningen er-

bjuder råd och stöd samt Förmedlar kontakt med

myndigheter. ATSU Förmedlar även erFarenhet

och kunskap vidare till yrkesverksamma.
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Brottsofferjourer

l Västmanland Finnsdet FyraÖIOUISOICFCIjOLIFCFE

° Irlallstzihzimritar/Surahammar'

° Salaz'Heby

° Västra Nlälartlalen —K6ping."Arb0ga."KL1ngs6r

' Västerås/Fagersta/'NorhergfSltinnskatteberg

Brotrsollcrjoureim i Västerås har vittncsstöds-

verksamhetvidVästmanlandstingsrätt.Det inne-

bär att målsägzindeochvittnen som 'arkalladetill

tingsrätten Fårstöd ochpraktisk inFormationav

vittnesstödjare som är aktiva i jouren.

För personer som är Linder 19 r och bosatta i

Västerås linns "Stödccntrum För unga". Verksamr

heten är placerad i Västerås polishus.

Internationell Kamp för Kvinnors

Rättigheter- IKKR

Föreningen TKKRdriver Arosdöttrarna Tjej- och

Kvinnobeskydd. Målgrupp För verksamheten är

kvinnor och män samt Flickoroch pojkar som är

oFFcrFörhedersrelaterat Förtryck och våld.

IKKRarbetarsärskiltmed ungasom riskeraratt

bli bortgifia mot sin vilja. De bedriver ett upp-

sökande arbete, Främst riktat till högstadie- och

gymnasieskolor i hela länet, men även till andra

aktörer som kommer i kontakt med hedersrelate-

rat våldochFörtryck.

IKKR ingår i Nätverk mot HedersbaseratVåld

tillsammans med kvinnoorganisationei' och myn-

digheter Från tre regioner i Sverige: Västra Göliilr

land, Stockholms län och Västmanlands län. Även

representanter Från Irak, Lettland och Storbritan-

nien ingår i nätverket. SyFretär att kunna hjälpa

varandra över nationsgråinserna För att Förhindra

tvångsgiFte.



Killjouren/Here4U
Killjourenär länsövergripandeoch erbjuder sam-

talsstödför pojkaroch unga män på dagtidav an-

ställd personal.De arbetarutifrån metoden Alter-

nativ Til Vold (ATV) och kan ge samtalsstöd till

unga våldsutövare mellan 15-25 år.

Tjej-och kvinnojourer
Tjej- och kvinnojourernahar en långtradition att

som ideellaFöreningararbetamot mänsoch killars

våld mot tjejer, kvinnor och deras barn. Det görs

genom att samla erfarenhetsbaseradkunskap om

våldsutsatthet utifrån utsatta tjejer och kvinnors

perspektivsamt genomatt stötta enskildakvinnor

och tjejeratt Förändrasin situation.

Metoden som används är hjälp till Självhjälp,

vilkengår ut på att hjälpakvinnanltjejenatt sätta

ord på sin utsatthet och därmed söka samhällets

stöd.Tjej -och kvinnojourernaarbetaräven med

utåtriktad verksamhet och attitydförändrande

arbete inom området mäns och killarsvåld och

ojämställdhet.

Samtligakvinnojourerhar möjlighetatt erbjuda

tillfälligtboendesamt ta uppdragavsocialtjänsten.

Bådekvinnojourernai VästmanlandochTjejjouren

Ronja har personalsom arbetardagtid.
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Tjej- och kvinnojourerna är:

0 Föreningen Kvinnohuset i Västerås -kvinno-

jouren och Tjejjouren Ronja

0 KvinnojoursForeningeimFrida - Fagersta

0 KvinnojourenKöpingoch Arboga

I Föreningenför kvinnokraft-kvinno-

jouren Sala

Västerås Stadsmission
VästeråsStadsmissionår en ideell förening som

arbetar med hemlösa och utsatta människor i

Västerås stad. Målgruppen är främst hemlösa,

missbrukande och utsatta kvinnor och män med

bland annat psykiskohälsa.

Genom kontaktmannaskaparbetar föreningen

motiverandegenomsamtaloch rådgivning,med-

följandeochslusstillmyndigheteroch andrasam-

hällsaktörer. I samarbete med dagverksamhetens

sjukvårdsmottagningFörhemlösabedrivsävenett

Förebyggandearbetei sexuellhälsa.



Länsstrateginutgår från den tioåriga nationellastrateginsom

särskiltbetonar förebyggande insatser.Visionenäratt mäns

våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra.

Entioårig nationell strategi
FörattstärkaFörutsättningarnaattnådetjämställd-

hetspolitiskadelmåletatt mänsvåldmot kvinnor

ska Llpphöra kÖIUIHCF ICgEIiIIgÖHS 3_['hC[C på OIHFå-

detatt bedrivasi enlighetmedentioårignationell

strategisomsärskiltbetonarFörebyggandeinsatser.

Strategininkluderar frågorom hedersrelateratvåld

ochförtryck samtprostitution och människohandel

för sexuellaändamål.Det utgörävengrundenför

länetsstrategi.

Utvecklingenavverksamhetföratt påsikt uppe

nå det jämsrälldhetspolitiskadelmålet att mäns

våld mot kvinnorskaupphörahar fyra mlsätt-

ningar.Viktiga principerochprioriteradefrågor

som är gemensamma för genomförandet av samt-

ligamålsättningarformulerassomutgångspunkr

terför strategin.

Målsättningarn-aochdegemensammaurgngs-

punkternaskagenomsyraarbetetmedattgenom-

För-astrateginsamtliggatill grund för det upp-

följningssysteruimedindikatorersomregeringen

avser ta fram.

Gemensammautgéingspunkter
Arbetet inom länsstrategir]skaske med ett sam-

arbetsklimatsombaserasp öppenhetoch med

respektför varjeenskildorganisationsförutsätt-

ningar. Eng-.rgemangethar sin grund i förståelsen

att ingen enskild aktör ensamkan svaraupp mot

allade Litmaniiugarsomvåld i närarelationerinns;

bär. Vid valet av åtgärder' på regional nivå ska det

filmas tydliga S;1JI1VCI'l(a1l1S\ill'JS[C12Arbetssättskabedri-

vasi närasamarbetemedallasamverkandeaktörer

och genomsyras av en gemensam ltållning och

känslaavett gemensamtägerndeskapför samver-

kansplattformen.

Defyra målsättningarna
Den nationella strategin utgår från följande

fyrapolitiskamålsättningar:
o ett utökatochverkningsfolltförebyggande
arbete mot våld;

v förbättrad upptäckt avvåld och starkare

skyddoch stödförvåldsutsattakvinnor
och barn;

0 effektivare brottsbekampiüing;
o förbättradkunskapochmetodutveckling.

Utgångspunkter
Strategin utgr från nationella och inter-

nationelladokumentinomområdet.
o FN:sdeklaration om avskaffandeav våld

mot kvinnor 1993(1)

° FN:skonvention om barnets rättigheter

1989(2)och i maj 2614

6 FNzskonventionom kvinnorsrättigheter
o Europarådetskonvention om förebyggande

och bekämpning av våld mot kvinnor och

våld i hemmet 2011 (3).

e Brottsbalken (särskiltkapitel 3,4,6och 29)

o Socialtjänstlagen (särskiltkapitel 5)

o SocialstyrelsensföreskrifterSOSFS2014:4

e RegeringensskrivelseSkr2016/1 7:10



Vision, syfte och nwål
Visionen Förstrateginär det jämståilldhetspolitiska

delmålet Mäns våld mot kvinnor och våld i nära

relationerska upphöra. Kvinnoroch mån. Hickor

och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighertill

kroppsligintegritet.

Syftet är att deltagande myndigheter samverkar

och samordnar sitt arbete Föratt nå ett likvärdigt

stöd Ined god kvalitet för olika målgrupper i hela

länet, samt förebyggaoch minska våldet. I samv

verkan deltar även ideella Föreningar med verk›

samhet på området.

Det övergripande målet Förstrateginär att våld

i nära relationer,hedersrelateratvåldoch förtryck,

samt prostitution och nriinniskoliaairdelFörsexuella

ändamål ska synliggöras,förebyggasoch åtgärdas

i Västmanland.

Effektmål på längre sikt är att ingen i Väst-

manland ska Litsiict-asFör eller uppleva våld i nära

relationer.
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Målgrupper

Personer som utsätts för våld av närstående

Gruppen omfattar flickor och pojkar, kvinnor

och män, som LitsättsFörvåld i en partnerrelation

eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Barn som lever med våld i nära relationer

Med barn avsespersonerunder 18 år. Närstående

är barnets föräldrar!vårdnadshavare, syskon, foster-

Föräldrar och styvföriildratr,men även släktingar

som inte direkt ingår i den närmaste Familjen.

Personer som utövar våld mot närstående

Detta gällerbåde män och kvinnor i alla åldrar

(barn och vuxna),personer i heterosexuellaoch

samkönade relationer setmtäven andra familje-

och släktrelationer, såsom personer som lever i

hederskontexter.



Strategiarbetetledsaven styrgrupp som undersig haren
regionalsamverkansgruppsamtfem lokalasamverkans-

grupper. Länsstyrelsenär huvudansvarigförverksamheten.

'fre organisationsnivåer
Organisationer]Förstrategiarbetetbestårav tre

nivåer:styrgrupp,regionalsamverkansgruppoch

fem lokalasamverkansgrupper.Alla samverkans-

aktörerär representeradei organisationensolika

nivåer. Länsstyrelsenär den organisation som är

huvudansvarig för att leda arbetet inom samver-

kansplattformen. Samtliga aktörer är dock lika

ansvarigaför att säkerställarealiseringav strategins

målområden.

Styrgrupp

StyrgruppensLippgiftär att styraoch prioritera

insatserutåFråndengemensammalänsstmregin.

StyrgruppenansvararFöratt drivafrågani den

egnaorganisationensamtFöratthitta möjligheter

till eliekriv Samverkanmellan myndigheter och

bidra med resurser för arbetet.

Styrgruppen bestårav cheFerFrånKrinriiralvår-

den, Åklagarkarmlttarer] i Västerås, Polisområde

Västmanland, Region Västmanland, Länsstyrel-

sensamt FyrasocialcheFerFrånlänetskommuner.

Gruppen samlasfyra gångerperår och efter be-

hov.Länsstyrelsenärsammankallande.
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Regional samverkansgrupp

Den regionalasantverkansgruppertsuppgift är att

bidra till att genomföralänsstrategin.Det innebär

att stödjaoch Litvecldasamverkani länet,syn-

liggöra och till styrgruppen rapportera brister i

samverkan och i arbetet med det Gärds jämställd-

hetsmåletsamt ge och ta emot information och

erfarenheter.

Gruppen består'avrepresentanterfrån Kriminal-

vården,RegionVästmanland,PolisområdeVäst-

1na11la11d,Åklagarkennnuaret: i Västerås, Länssty-

relsenoch alla länetskommuner. Till gruppen är

ävenFöljandeideellaFöreningaratljungerade:länets

kvinnojourer,Killjouren,IKKR,brottsoflerjourerna

i länet,StadsmissionenochATSU.

Gruppen samlasFyragångerperårellerefterbe-

hov. Länsstyrelsen är sammankallande.



Lokala samverkansgrupper

Det finns sex lokala samverkansgrtipgaei' i länet:

KAK (Köping, Arboga, Kungsör), norra länsdelarna

(Fagersta,Norberg, Skinnskatteberg),Sala, Sura-

hammar,Hallstahammarsamt iVästerås.

De lokala sainverkansgrupperna består av re-

presentan ter för de myndigheter som deltar i styr-

grupp och samverkansgrupp, samt ideella fören-

ingar. Deltagande från de olika myndigheterna

varierar, men i alla grupper finns representation

frånsocialtjänst,polis,primärvårdoch ideellaför-

eningar med aktiviteter på respektive orter. Övriga

kan adjungeras efter behov, exempelvis fiivården.

De lokalasamverkansgruppernzibestämmersjälva

mötesfrekvens och områden för sin samverkan.

Strategi och handlingsplaner

Strategin har tagits fram genom workshops och

dialogeri styrgruppen och den regionalasamver-

kansgruppenunder 2016.

Strateginomfattaråren2017-2020.Dokument

kan föriándras vid behov under denna period. Så-

dana ändringar ska beslutas av styrgruppen.

Strategin består av nio olika insatsområcleai och

inom varje område linns ett antal utvecklingsar-

gärder.

Till strateginska förvarjeår Lltarbetasen hand-

lingsplan för det operativaarbetet med dessaut-

vecklingsåtgärder. Underlaget tas fram av den ter

gionala samverkansgruppen och handlingsphinen

beslutas av styrgruppen senast i december varje år.

Strategin ska vara känd och förankrad bland

personal och chefer inom aktörernas respektive

organisationer.

I samband med att strategins giltighetsperiod

går ut år 2020 ska den följas upp, Litvärdereisoch

revideras.

0 rga n isaticbn

Styrgrupp

Regional samverkansgrupp

Lokalasamverkansgrupper

Norra Hallsta- Sura-
KAK Iäns- Sala Västerås

hammar hammar
delarna
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Genom länsstrateginläggsgrunden för ett mer målinriktat
och samordnatarbete iVästmanland.Härlyftsnio insats-
områden fram som skaförbättra verksamheten.

1. Utveckla och stärk det
vålclsförebyggande arbetet

Met fokus behöver läggaspä orsaker till väld i

nära relationeroch störrefokus mästeocksåriktas

mot ntättochpojkar.

Då mäns våld mot kvinnor grundar sig i brist på

jämställdhet krävs ett aktivt jämställdhetsarbete

pasamhälletsallanivåerföratt flickorochpojkar.

kvinnor och män ska ha sammamakt att forma

samhälletochsinaegnaliv.Jämställdhetsarbetepå

alla nivåer i samhället,kan därför sessom former

av Ltniversellerprevetttioitsirasatser.Främjandeoch

förebyggandeinsatseravdettaslagär någotsom

berör förskola, skola. och fritidsvetkszinthet för

unga, till exempelidrottsföreningar.

Fokusbörävenliggapådemsomutövarvåldet.

MaSkLillnitCESHOTIHü'och inställningentill jämr

ställdhet påverkar benägenhetenatt Lttövaväld.

Ennyckeli detarbetetäratt engagerapojkaroch

män i arbetet.

utvecklingsmöjligheter

n PåverkaLmgasattityderochvärderingar.
a Engageramänochpojkar.

o Ökatillgänglighetenavvåldsförebyggandein-

satser i förskola, skola och inom idrottsrörelsett.
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2. Förbättrad Lipptäcltt

av våldsutsatta

Tidig Lipptäcktavvåldgerstörrentöjligltetctatt
förhindra fortsattvåldoch gebattrestöd till vålds-

utsatta.Väldsuisanahar ofta kontakt medHeraoli-

ka myndigheterutan att berättaom sin situation.

Föratt frågaomvåldförutsättskunskapochenga-

gemang hos berörda Organisationer, samt en hered-

skapatt ltunnaerbjudastöd.Äventidig Ltpptäckt
avbenägenhetatt utövavåld är viktigt.

Det finns grupper där det är särskilt etngelåiget*

att tidigtupptäckaväldsutsatthet.Ensådangrupp

är flickor och Lulgakvinnor 13-25 är. Det är en av de

grupper som är mest utsatt för olika former av våld,

sexuelltväldochhedersrelateratväldochförtryck.

Förutom myndigheterbehövsävenallmänheten

uppmärksammasp väldsutsatthetoch geskun-

skapochredskapför Ltpptäcktavvåld.

utvecklingsmöjligheter

o Sprid och ge l('tlI1Sl(JlJ om metoder för tidig

upptäckt av väldsutsatthetinom socialtjänstoch

ltälsoroch sjukvård.

o Utvecklasamverkanmellan yrkesgruppersom

arbetarmeddjurskyddochsocialtjänsten.
c Öka kunskapenom vuxnasoch barnsvålds-

utsatthet för olika aktörer i szmthället.

o Öka kunskapen om flickors och unga kvinnors

utsatthet.



3. Samverkan, samordning och

ujopföljning av arbetet mot våld

ska stärkas och utvecklas

Våldsutsattapersoner,såvälvuxnasom barn, kom-

mer ofta i kontakt med flera olika myndigheter och

aktörer.Samverkankring individensbehovär den

viktigaste framgångsfaktorn för att Llpptäckavåld

och ge stöd till våldsutsatta.

Samverkan innebär att tillsammans med ttndra,

ofta i en annan organisation som år styrd av annat

regelsystem,arbetamot ett gemensamtmål utifrån

individens behov. I en god samverkan ska medvetna

handlingar Lttförastillsammans med andra mot ett

tydligtmål.

Att samordna innebär också att se till att hin-

delser och arbetsinsatsen som hänger ihop när det

gäller tid eller plats, blir utförda i rätt följd och på

rättsätt.Samordnadeinsatsermöjliggören optimal

användning av resurser.

En bra samordning utgår från en övergripande

bild av kända och tillgängliga resurser, involverar

alla aktörer som berörs av frågan och rangordnar

insatser och behov. Samverkan, samordning och

samarbete är grundläggande förutsättningar för

att kunna nå effektivitet i arbetet mot våld i nära

relationer.

Samverkan i länet under lång tid

l Västmanland har samverkan mellan myndighe-

ter pgått inom området Linder många år. Den

regionala samvetkansgruptüen har funnit sedan

I996. Även lokala samverkansgruppet' har funge-

rat runt om i lånet under många år. År 2016 togs

ett stegmot förstärktsamverkanoch samordning,

då en styrgrupp med samverkande myndigheter

för 'arbeteti länet tillsattes.

De lokala samverkansgrupperna är självständi-

ga i sitt arbete. Men för att få en starkare samver-

kan och samordning i hela lånet är det angeläget

att kopplingen mellanden regionalanivånoch de

lokala samverkansgruppernastärks. Det är även
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önskvärt att fler myndigheter deltar i samverkan.

såsom Försäkringskassan,Kronofogdeniyndiglteten,

Skatteverketoch Migrationsverket.

Uppföljning och statistik

Uppföljning av förekomst och omfattning av våld

i nära relationer i Västmanland behöver göras sys»

tematiskt och återkommande för att lcunna följa

utvecklingeni lånetoch avvågainsatsermot våld.

Tillgångentill statistikpå regionalnivåår mycket

begränsad.

I enlighet med tidigare lånsstraregi har lånsge-

mensammaindikatorer tagits fram för att på ett

bättre Sätt kunna följa Lttvecldingeiu.Socialtjäns-

terna i alla kommuner och länets tjej- och kvinno-

jonrer bidrar med statistik till Länsstyrelsen som

sammanställer och analyserar statistiken.

Ett regeringsuppdrag

Länsstyrelsen har sedan 2011 ett regeringsupp-

drag att stödja samverkan och samordning som

syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor.

Uppdraget omfattar också barn som bevittnar

våld, hedersrelaterat våld och förtryck stunt pro-

stitution och människohandel för sexuella ända-

mål. Länsstyrelsen är sammankallande för styr-

grupp och regional stamverkemsgrupp.

utvecklingsmöjligheter

0 Utveckla samverkan med flera myndigheter:

Försäkringskassan,Kronofogdemyndigheten,

Skatteverket och Migrationsverket.

0 Stärk kopplingen mellan den regionala och

de lokala samverlçansgrupperna.

0 Erbjuderkompetensstödtill de lokala

samverkansgrupperna för att utveckla sin

samverkan.

0 Fortsättoch utvecklaarbetet med lånsgemen-

samma indikatorer för uppföljning av läns-

strategin.



4. Bevara och utveckla ltompetens-

nivån hos berörda myndigheter
och itleella föreningar

Personalsom bådemöter våldsutsattaoch våldsut-

övateskaarbetaLttifrånenkunskapsbaseradprakr

tik. YFkESVEFkSRIUHILIskaha teievantkompetensför

att kunna utlöra sina arbetsuppgifter.Det behövs

Fördjupadekunskaperom särskiltUtsattagrupper.

Befintligkunskapskasystematisctasochspridas.

Utvecklingsmöjligheter

i LänsstyrelsenerbjuderochLitvecklarkompetens-

ochmetodstödtill kommuner,RegionVästntazv

land, myndigheter och ideella Föreningar.

0 LänsstyrelsensamordnarnätverkFörkompetens-

stöcl, erFatetultetstttbyteoch Inetotllltvecklillg till

nyckelpersonersommöter särskilttttsztttagrupper:

äldre, Funktionshindrade, unga och unga vuxna,

personer med missbruk.

5. Utveckla skydd, stöd och he-

handling för kvinnor, barn och män

som utsätts för våld samt stöd till

män som utövar våld

Kvinnor/Flickor' och lnättfpojkal' ska erbjudas stöd

och hjälp av god kvalitet oavsettvar de bor i länet.

Män som tttövat våld ska erbjudas stöd för att upp-

höra med sitt våldsbeteende.

Personersom utsätts förvåld av närstående

Vålddrabbatfräntstkvinnori allasanlhällsgrttppei'

oavsettklass,ålder,sexualitet,etnicitet eller funk-

tionsnivä. Behovenhos utsattavarierar och stöd-

iI1Si1[SCrl1E1 måste kLUlnZl JHPHSSHS bÖhOV Och

omständigheter i det enskilda Fallet.
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Möjlighet till hemligtboendeinomochutom

länetär oftaett ;iödvändigtstöd.Föratt kunna

Se,möta och stötta våldsutsatta, särskilt dem som

tillhör särskilt utsatta grupper, behöver personal i

länet ha god kunskapoch medvetenhetom vålds-

utsatthet, samt kännedom om de resurser som

linns att tillgå i länet.

Flickorochungakvinnori åldern13-25ärären

avdegruppersomärmestutsattFörolikaFormer

av våld, Sexuellt våld och hedersrelaterat våld Och

förtryck. Andra utsatta grupper är kvinnor med

ntissbtuksroch betoendeproblem,kvinnor med

Funktionsnedsättning, äldre kvinnor OCl1 kvinnor

med tttlämlsk bakgrund.

utvecklingsmöjligheter

c Säkerställtillgång till hemiigtlskyddzttboende.

o Öka kunskaper om särskilt utsatta grupper och

deras behov av bemötande och insatser.

Barn som lever med våld i nära relationer:

Ett barn kan varaväldsutsattgenom att utsattas

Fördirekt våld eller genom att bevittna 'våld Lltlrört

av en personsombarnethar en beroendeställning

till, till exempelföräldrar,stywföräldrat,andrasläk-

tingarellerpersonmedansvarförbarnet.

Behovenav stöd och hjälp hos barn som be-

vittnat våld är individuella. Pojkaroch flickor kan

ha olika behov. Ett barnperspektiv med fokus på

såvälbarns behovav skydd och stöd som barns

tätt till delaktighet ska utgöra grunden när det

gäller insatserför Lltsattabarn. Metoder för barn

att kunna komma till talsoch berättaom sina er-

farenheterärviktiga.



h/Iyndighetssamverkarl under förundersökning,

såsom den bedrivs på Barnahus, trnderlättar för

barnet. Önskvärt är att både våldsutsatta vuxna

och barn kan få kontakt med dessamyndigheter

på sammaplats och näraliggzmtlei tid.

På skyddadcfhentligaboenden behöver barns

behov tillfredsställasoch personalenbehövergod

](LlI1Sl(ap GUI. båUTl art kllnnll nlötzl dÖFHS bChOV.

Det är väsentligt att både myndigheter som har

skyldighet, och de myndigheter som inte har det

som ett Litcal-atler-av,tar kontakt med socialtjänsten

och gör orosanmälanförbarn som riskeraratt fara

illa. Kunskap och rutiner för berörda behövs för att

säkerställaatt barnsom fat illauppmärksamtnas.

utvecklingsmöjligheter

o Utveckla utredningsarbetet inom lamiljcråitten

när det förekommer våld samt riskbedömning-ar

avseendevårdnad,boende och irmgänge.

o Öka kompetensoch kunskapom barn i länets

hemligafskyddeideboenden.

o Utvecklakunskapoch rutiner för orosanmälan

till socialtjänsten gällande barn.

Personer som utövar våld mot närstående

Samhället måste erbjuda våldsutövande nlän stöd

för att förändra sitt beteende oavsett var i länet

personen bor. Stödet måste också vara individuellt

anpassat och utgå från våldsutövarens riskfaktorer.

Insatser riktade till ntålgrupper] måste vara säkra

och trygga för dem som tttsätts för våldet, till exem-

pel kvinnor och barn.

utvecklingsmöjligheter

uAtt våldsutövande män får tillgång till stöd och

hjälp inom socialtjänsten i länets alla kommuner.

o Öka kunskapen om \'ål('lSlllIÖ\".1l'lClEföräldrar.

o Utveckla och utöka Centrum mot våld.

i9

6. 'tillgång till lättillgänglig och

anpassad informarioii för vålds-

utsatta och anhériga

Våldsutsatta behöver information för att kunna

söka hjälp och stöd. Likaså måste våldsutövantle

män ges information om hur och var de kan söka

hjälp för att komma ur sitt destruktiva beteende.

Informationen måste vara lättillgänglig och lätt

att förstå. Det betyder bland annat att den ska

finnas på Heraolika språk för dem som inte har

svenska som sitt modersmål och även på lättläst

svenska.informationbör finnaspåwebbenochäven

som trycksak.

utvecklingsmöjligheter

I Alla myndigheter ska ha tillgång till information

riktad till våldsutsatta, barn som bevittnat våld

och våldsutövare.

0 Information ska finnas tillgänglig på andra

språk än svenska och på lätt svenska, samt an-

passadtill olikamålgrupper.

7. Utveckla rättsväsentlets insatser'

Mötkertalet när det handlar om anmälan av våldsr

brott i nära relationer är stort. Brottsförebyggande

rådet beräknar att endast tio procent av sexual-

brott mot kvinnor anmäls. Det finns även höga

mörkertal när brott mot barn misstänks.

I den jämställdhetspolitiskautredningen SOU

2015:86, konstaterasatt det är en låg lagfötizigi

ärenden som rör våld mot kvinnor. Det är allvar-

ligt, eftersom det kan leda till att våldsutsattas till-

tro till rättsväsendet minskar och att mörkettalet

därmed ökar.



Ett professionelltoch respektfulltbemötande,

framför allt i utredningssitttationen, kan vara av-

görandeförutgångeni enbrottsutredning.Om de

hrottsutsattakännersigskyddadeochtrygga,samt

får ett bra och adekvatstöd under utredning och

råttsprocesskandet ledatill att Herförövarelagförs.

Det finns ävencivilrättsligziprocesserinom detta

områderörandetill exempelvårdnad,boendeoch

umgänge,bodelningsamtandrarättsligaprocesser

som migration och vård enligt LVU. Även inom

dessaområdenmåstekunskapenom våldmot kvin-

nor synliggörasoch samordningenmellan rättsliga

processerbör stärkasoch Litvecklas.

Kompetensenkring och metoderför arbete

medvåld i närarelationerhar under senareår för-

biáttratshospolis, åklagareoch kriminalvård.

Det finns dock Fortfarandearbeteatt göra inom

dethärområdet.Lagföringenavvåldmotkvinnor

i närarelation har inte ökat de Senasteåren.Skill-

nadernarörande luandläggnitrgav kontaktförbttd

år stora.Ävenpolisensochåklagarnashandlägg-

ning när det gäller utredningstiden av våldsbrott

mot barn skiljer sigåt. Ett annatviktigt områdeär

polisensarbetemed riskbedömningar.

Bättrearbetemed br0[[sL1ts;1tta,fler riskbedöm-

ningar, identifikation av riskfaktorer. skydd och

samverkanmellan berörda myndigheter'kan leda

till färre fall av dödligt våld.

utvecklingsmöjligheter

0 Mottagandet och bemötandetavvåldsutsatta

vuxna och harn skautvecklasi samverkanmellan

berördanryndigheter.

0 Tid från anmälan till första förhöret med

barnfkvirrnor skakortas.

0 Lärdom skatasav genomfördaärendenmed

dödligeller;allvarligutgång,medsyfteatt för-

bättra rutiner (haverikon)mission).

i Män som döms för våld i nära relation, våld

mot barn ochfeller sexualbrottskai större

utsträckning genomgå återfallsförebygg-antle

insatser inom Kriminalvården.
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8. Heciersreiateratvåld och förtryck
1-..

ska rorhintlrcrs och motverkas

Hedersrelateratvåld och förtryck har sin grund i

kön, makt, sexualitetoch kulturella föreställningar

kring detta. Vanligtvisdrabbasunga kvinnor och

flickor, menävenungaruätroch pojkar blir utsatta

för förtryckellertvingasdeltai förtryck.Ensärskilt

utsattgruppärhbtq-personersomleveri familjer

medhedersnornrer.

Detär viktigtatt insattapersonerJråsavinfor-

mation om hur de kan få stöd. Men ocksåatt de

som möter de Lttszrtta,till exempelinom skolan,

blir medvetnaom och kan upptäcka hedersrela-

terat förtryck och misstankeom tvångsäktenskap.

l Västmanlandhar underde senasteårenLitbild-

ningar genomförts på såvälgrundläggandesom

spetsnivåför yrkesverksammasom kan möta den-

naproblentatik.Regelbundnainformationsinsatser

riktadetill skoiungrlomarharocksåbedrivits.Efter-

fråganpådessainsatserharinteminskat,sådetär

angelägetatt defortsätter.

Samverkanntellanmyndigheteroch ideellaför-

eningarärangelägetföratt förhindraförtryckoch

våld, särskilt när det gäller att förhindra tvångs-

äktenskapeller ta hem personersom befinner sig

i andra länder.

utvecklingsmöjligheter

o Informera kvinnor/flickor och mänfpojk-ar

Om deras rättigheter, främst inom ramen för

skolansverksamhet.

c Stärk Resursteanr Heder, myndighetsföre-

träd-aremedspetskompetensi hedersfrågor.

o Genomför Lttbildiringsinsatserför berörda

myndigheterochideellaföreningar.

OStärk samverkan mellan berörda aktörer,

myndigheter och ideella förenirtgtar.



9. Förhindra: och motverka

prostitution och mämiiskti-

handel för' sexttolla ändamål

Människohandel För sexuella ändamål innebar

grova lüänklllllgzlr av människors värdighet. Det

är framförallt kvinnor och barn, bade flickor och

pojkar, som rekryteras och transporteras över

gränserna för att utnyttjas i prostitution.

De Hestasom är utsatta för prostitutionär clock

boende i Västmanlandelleri näraliggandelän. De-

hutåldernFöratt taemotersättningFörsexkan vara

under 15 år, och det är bide flickor och pojkar som

är Lltsatta.l stort settär detbaramänsomköpersex.

I Västmanland finns en etablerad samverkans-

plan För myndigheters stöd till dem som utsatta

Förprostitutionoch människohandel.Under Hera

år har särskildainsatsveckorgjorts i samverkanFör

att kartläggaFörekomstavprostitution.Ingatecken

tyder på att prostitutionminskari länet.
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Prostitution och människohandel känner inga

länsgriinser. Ökad samverkan mellan nåiraliggan-

de län, i Första hand utifrån polisens och åklagar-

myndighetens regionala organisation, är därför

nÖClVänCllg.

utvecklingsmöjligheter

0 Motverka attityder kring sexköp.

l Stärka myndighetssamverkan kring människor

handeloch prostitution.

0 Genomförautbildningsinsatser,grund- och

spetsutbildningttr, för berörda myndigheter

och ideella Föreningeni dessa Frågor.

0 Utveckla och stöd -arhetemed en länsöver-

gripandekoordinatorFörstöd till myndighets-

samverkan och stöd till Offer fiir :människo-

handel och prostitution inom Region Mitt

(Västmanlands län och Gävleborgs län).
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VÅLD l NÄRARELATIONER 0 Strategiför myndighetssamverkaniVästmanIandslän 2017-2020

Mänsvåldmotkvinnorskaupphöra
Länsstyrelsenharuppdragfrånregeringenattstödjasam-
ordningenavinsatserilänetsomsyftartillattmotverkamänsvåld
motkvinnor.SomgrundfördennaIänssamverkanligggrenstrategi
somantogsär2009ochsomnuomarbetatsförandragången.

Dennyastrategingälleråren2017-2020ochinkluderarheders-

relateratvåldochförtrycksamtprostitutionochmänniskohandel
försexuellaändaml.

Genomstrateginochenårlighandlingsplanläggsgrunden
förettänmermâlinriktatochsamordnatarhetemotmänsvåldmot
kvinnor.Syftetärattlänetskommuner,hälso-ochsjukvårdsamt

andraberördamyndigheterskasamverkaochsamordnasittarbete
förattutvecklastödettill våldsutsattai närarelationer(kvinnor,
mänochbarn)samtförebyggaochavskaffavåldet.

Välfungerandeinsatserförutsätterävensamverkanmedideella
föreningari länetsombedriverstödarbeteinomdeområdensom
strateginomfattar.

Ennyhetärdengemensammastyrgruppsomdesam-
verkandemyndigheternatillsatt.Styrgruppenharmandatattfatta
besluti respektiveorganisation,vilketinnebärattstödeti länet

kanblieffektivt,likvärdigtochavgodkvalitet.

STRATEGINSNIO INSATSOMRÃDEN

1.Utvecklaochstärkdetvåldsförebyggandearbetet
Mer uppmärksamhetbehöverläggaspåorsakertill våldi nära
relationeroch störrefokusmåsteocksåriktasmot mänoch pojkar.

Dä mänsvåldmot kvinnorgrundarsigi bristpåjämställdhet
krävsettaktivtjämställdhetsarbetepåsamhälletsallanivåer.

E Utvecklingsåtgärder
' Påverkaungasattityderochvärderingar.
' Engageramänochpojkar.
' ÖkatillgänglighetenavvåldsForebyggandcinsatser
i Förskola,skola och inom idrottsrörelsen.

2.Förbättradupptäcktavvåldsutsatta
Tidig upptäckt avvåld gerstörre möjligheter att Förhindrafort-

satt våld och ge bättre stöd till våldsutsatta.Det finns grupper

därdetärsärskiltangelägetatt tidigt upptäckavaldsutsatthet.
Ensådangruppärflickorochungakvinnori åldern13-25år.

h!Utvecklingsåtgärder
' Sprid och gekunskapom metoder för tidig upptäckt av

våldsutsatchetinomsocialtjänstochltälso-ochsjukvård.
° Utvecklasamverkanmellanyrkesgruppersomarbetar
med djurskydd och socialtjänsten.

' Öka kunskapenom vuxnasoch barnsvåldsutsatthct

Förolika aktörer i samhället.

' Ökakunskapenomflickorsochungakvinnorsutsatthet.

3.Samverkan,samordningochuppföljning
Våildsutsattapersoner,såvälvuxnasom barn, kommer ofta i kon-

takt med flera olika myndigheter och aktörer.Samverkankring

individens behovär denviktigasteFrarngångsfaktornför att upp-

täckavåldochgestödtill våldsutsatta.

Utvecklingsåtgärder
' Utvecklasamverkanmedflermyndigheter:Försäkringskassan,
Kronofogdemyndigheten.SkatteverketochMigrationsverket.
' Stärkakopplingenmellandenregionalaochdelokalasam-
verkansgrupperna.
' Erbjuda kompetensstödför till de lokala samverkans-

grupperna för att utvecklasin samverkan.

0 Fortsättaatt utvecklaarbetetmedlänsgemensamma
indikatorerför uppföljningavlänsstrategin.

4.Bevaraochutvecklakompetensnivån
Personalsommöterbådevåldsutsattaochvåldsutövare,skaarbeta
utifrânenkunskapsbaseradpraktik.Befintligkunskapskasyste-
matiserasoch spridas.

E Utvecklingsåtgärder
° Länsstyrelsenerbjuderochutvecklarkompetens-och
metodstöd.

° Länsstyrelsensamordnarnätverkför kompetensstöd,
erfarenhetsutbyteoch metodutveckling till nyckelpersoner.
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5.Utvecklaskydd,stödochbehandlingfördemsom
utsättsförvåldsamtstödtillmänsomutövarvåld
Kvinnor/flickoroch mänlpojkar ska erbjudasstöd och hjälpav

god kvalitetoavsettvart de bor i länet. Män som utövarvåldska

erbjudasstöd för att upphöra med sitt våldsbeteende.

Personersom utsättsfår yâkf m: närstående'

Utvecklingsåtgärder

i Säkerställ tillgång på hernligtlskyddat boende.

i Öka kunskap om särskiltutsatta grupper och

deras behov av bemötande och insatser.

Barn som levermed :vild t'mim relationer

n Utvecklingsåtgärder

i Utvecklautredningsarbeterinom familjerättennär det

Förekommervåldoch riskbedömningaravseendevårdnad,

boende och umgänge.

i Öka kompetensoch kunskap om barn i länetshemligal'

skyddadeboenden.

i Utvecklakunskapoch rutiner för orosanmälantill

socialtjänstengällandebarn.

Personersom :tränar våld mot närstående

B Utvecklingsåtgärder

i Att våldsutövartdemän får tillgångtill stöd och hjälp
inom socialtjänsteni länetsallakommuner.

i Öka kunskapom våldsutövandeföräldrar.

' Utveckla och utöka Centrum mot våld.

6.Tillgångtilllättillgängligochanpassadinformation
Våldsutsattabehöverinformationförattkunnasökahjälpochstöd.

Likasåmåstevåldsutövartdemän gesinformationom hur ochvar

de kansökahjälpföratt kommaut sitt destruktivabeteende.Den

informationen måste vara lättillgänglig och lätt att förstå.

Utvecklingsåtgärder
i Allamyndigheterskaha tillgångtill informationriktadtill

våldsutsattaoch våldsutövare.

i Informationskafinnastillgängligpå andraspråkän svenska,på

lätt svenskasamtvaraanpassadtillolikamålgrupper.

i Engemensaminformationsplatsom stöd förvåldsutsattapå

kommunernas och Region Västmanlands hemsidor ska utvecklas.

7.Utvecklarättsväsendetsinsatser
Idag finns det ett stort mörkertalvad gäller anmälan av wilds-

brott i nära relationer. l den jämställdhetspolitiska utredningen

konstaterasatt det är låg lagforingi ärenden som rör våld mot

kvinnor.Det är allvarligt,eftersomdet kan leda till att våldsut-

sattas tilltro till rättsväsendet minskar och att mörkercalet ökar.

II Utvecklingsåtgärder

i Mottagandet och bemötandetavvåldsutsattavuxnaoch

barn skautvecklasi samverkanmellanberördamyndigheter.

i Tid från anmälan till första förhöret ska kortas.

i Lärdom ska tas av genomförda ärenden med dödlig eller

allvarlig utgång med syfte att förbättra rutiner.

i Män som döms för våld i nära relation, våld mot barn

och/eller sexualbrott skai större utsträckning genomgå

åtetfallsförebyggande insatser inom Kriminalvården.

8.Hedersrelateratvåldlförtrvckförhindrasochmotverkas
Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön. makt,

sexualitetoch kulturellaFöreställningarkring detta. Vanligtvis

drabbas unga kvinnor/flickor. men även unga män/pojkar blir

utsatta för förtryckellertvingasdelta i förtryck.

H Utvecklingsåtgärder

i Informera kvinnorlflickoroch mänipojkar om deras

rättigheter,främstinom ramenför skolansverksamhet.

i Stärk ResursteamHeder,myndighetsföreträdaremed

spetskompetensihedersfrågor

i Genomfir utbildningsinsatserför berördamyndigheter

och ideellaföreningar.

i Stärk samverkanmellanberördaaktörer,myndigheter

och ideellaföreningar.

9.Förhindraochmotverkaprostitutionochmännisko-
handelförsexuellaändamål
Människohandel för sexuellaändamål innebär grova kränk-

ningar av människorsvärdighet.Det är nästan bara män som

köpersex.I länetfinnsen etableradsamverkansplanför myndig-

hetersstöd till tttsatraförprostitutionochmänniskohandel.

Under flera år har särskildainsatsveckori samverkangjorts

föratt kartläggaFörekomstavprostitutionilänet. Det finnsinga

tecken på att prostitutionen i länet minskar.

BUtvecklingsåtgärder
i Motverkaattityderkring scxköp.

i Stärk myndighetssamverkankring människohandel

och prostitution.

i Genomför utbildningsinsatser,grund- och spets-

utbildningar för berördamyndigheteroch ideella

föreningari dessafrågor.

i Utvecklaoch stöd arbetet meden länsövergripande

koordinator för stöd till myndighetssamverkanoch stöd

till offerför människohandeloch prostitution inom

RegionMitt (Västmanlandslän och Gävleborgslän).

Länsstyrelsenivästmanlands län 0 www.lansstyrelsen.se/vastmanland 0 010-22490 00
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Mänsvåldmotkvinnorskaupphöra
Länsstyrelsenharuppdragfrånregeringenattstödjasam-
ordningenavinsatserilänetsomsyftartillattmotverkamänsvåld
motkvinnor.Somgrundfördennalänssamverkanliggerenstrategi

somantogsår2009ochsomnuomarbetatsförandragången.

Dennyastrategingälleråren2017-2020ochinkluderarheders-
relateratvåldochförtrycksamtprostitutionochmänniskohandel
ftirsexuellaändamål.

Genomstrateginochenårlighandlingsplanläggsgrunden
förettänmermålinriktatochsamordnatarbetemotmänsvåldmot
kvinnor.Syftetärattlänetskommuner,hälso-ochsjukvårdsamt

andraberördamyndigheterskasamverkaochsamordnasittarbete

för att utvecklastödettill våldsutsattai närarelationer(kvinnor,

mänochbarn)samtförebyggaochavskaffavåldet. å
Välfungerandeinsatserförutsätterävensamverkanmedideella l

föreningari länetsombedriverstödarbeteinomdeområdensom i
strateginomfattar.

Ennyhetärdengemensammastyrgruppsomdesam- 3
verkandemyndigheternatillsatt.Styrgruppenharmandatattfatta l
besluti respektiveorganisation,vilketinnebärattstödeti länet
kanblieffektivt,likvärdigtochavgodkvalitet. i

HANDLINGSPLAN 2017

1.Utvecklaochstärkdetvåldsförebyggandearbetet
Mer uppmärksamhetbehöverläggaspåorsakertill våldi nära
relationerochstörrefokuslnåsteocksåriktasmotmänochpojkar.

Då mänsvåldmot kvinnorgrundarsigi bristpåjämställdhet
krävsettaktivtjälnställdhetsarbetepåsamhälletsallanivåer.

Utvccklingsåtgilrder, insatser och ansvar

- PåverkaLingusattityderochvárclräristgai:

Engageramänochpojkar.
*Iman- Prcjektet "En k0mmzmfi‘ifi':in våld”.

*Ansvara Wisrrråsstad i samverkanmedMc'ir1fb'rjiim:t:3!!a'f1:t.

I (Ökatillgingliglretctt avyålclsförclntggzttrcleinsatser

i förskola,skolaochinom icltottsrcárelsen.

2.Förbättradupptäcktavvåldsutsatta
Tidig upptäcktavvåldgerstörremöjligheteratt förhindrafort-
sattvåldochgebättrestödtill våldsutsatta.Det finnsgrupper
därdetärsärskiltangelägetatt tidigt upptäckavåldsutsatthet.
Ensådangruppärflickorochungakvinnori åldern13-25år.

E Utvecklingsåtgiirdcr, insatser och ansvar

Spridochgekunskapommetoderför tidig upptäcktav
våldsutsatthetinomsocialtjänstochltälso-ochsjukvård.

*Insatt Wbbøkurxomvåld,:ivrigautfrildningsinsarserz

*An.swzr.-Lzinxsryrrlscr-i.

' Utvecklasamverkanmellanyrkesgrupper.somarbetar
meddjurskyddochsocialtjänsten.

t*Insats:Genomförandeavprojektmedmedelfrrin
Soriafirzjarelrm.

*An.svar:Länstyrelsen.

- Ökakunskapenomvuxnasochbarnsvåldsutsatthct
Förolikaaktörerisamhället.

*Insat5.'Utbiiduingsinsrztsffirffirxléaiaor/Jskala.

*Ansvara-LfinsstyreltenochBarna/ausVzlrtmanløznci.

' ÖkalcunsicapeitOmflickorsochringalsviirntürsutsatthet.

/
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3.Samverkan,samordning0th uppföljning
Våldsutsatta personer, såväl vuxna som barn, kommer ofta i kon-

takt med flera olika myndigheter och aktörer. Samverkan kring

individensbehovär den viktigastefrarngångsfaktornförarrupp'

täckavåld och ge stöd till våldsutsatta.

Iilvccklingsåtgärder, insatser och ansvar

Utvecklasamverkanmed flermyndigheter:Försäkringskassan,

Kronofogdemyndigheten,Skatteverketoch Migrationsverket.

*Insats Kontaktmumedde olikamyndigheterna

ochsamverkandiskuterar.

rAnswzr:Länsstyrelsen.

' Stärk kopplingen mellan tlcn regionala 5:1i1l\'CYl{&ll5§l'l.lpjJ6Il

och de lokala sarnucrkansgrtlpperna.

' lirbiucla ltonipeteosstötl lill dc lokala sztnnøtäikzms-

grupperna for att Lttvecklasin samvtâtkan,

Fortsattaatt utvecklaarbetet medliinsgemensamma

indikatorerför uppFöljningav länsstrategin.

*Insats Utvecklaocbfc'2'.z'jaindikatorer:

*An.war: Länsstyrelsen immuerknn roeiahjänrrema, Polisen,

Åklrzgnrknmmnren,Kriminalvården,RegionVistmnralnnd

ock: och kvinnøjorrrernrr.

4.Bevaraoth utvecklakompetensnivån
Personalsommöterbådevåldsutsattaochvåldsutövare,skaarbeta

utifrânen kunskapsbaseradpraktik.Befintligkunskapskasyste-

matiseras och spridas.

Utvecklingsåtgärder, insatser och ansvar

Länsstyrelsenerbjuder och utvecklarkornpctens-och
metodstöd.

* Insats: Genomföra utbi/dr-ringnroch kompetensrtäd mm!

webbkurs mot våld.

*Ansvar: Länsstyrelsen.

'Länsstyrelsensamordnarnätverkför kotnpetensstöd,

erfarenhetsutbyteochmetodutvecklingtill nyckelpersoner.

*Insats: GmamfiimnE:'tuer/zxtrdfilzrffifrnyckelpersoner:om

nrärer'äldre,fimktionskindmde,perroneri kederskontext

ochperrøneriprostitutionellermänniskohandel

*AnsvcmLänsstyrelsen.

5.Utvecklaskydd,stödochbehandlingfördemsom
utsättsförvåldsamtstödtillmänsomutövarvåld
Kvinnorfflickorochmän/pojkarska erbjudasstöd ochhjälp av

god kvalitetoavsettvarde bor i länet. Män som utövarvåldska

erbjudasstöd föratt upphöra medsitt våldsbcteende.

Personersomutsättsförvåldavnärstående
E Utveclclingsätgärder, insatser och -ansvar

' Säkerställtillgångllll hcniligtiskgødtlntboende.

' Öka kunskap om särskilt utsatta grupper och

deras behov av bemötande (JCil insatser,

Barnsomlevermedvåldinärarelationer
E Uivecklingsåtgärtler, insatser och ansvar

' Utveckla ulredningsarlüctct inom familjerätten isär (let

Forckorruner våld och iiskbetlomningai avseende vänlnurl,

boende och LiI'rIg:i[1ge.

' Öka kompetensoch kunskapom bam iläncts ircrniigal

skyddade boenden.

Utvecklakunskapochrutiner för orosanmälantill

socialtjänstengällandebarn.
*Insats Ökakorrrpetensock'städi an:mfimn rutiner

ockåIanketter-ramtzrtbiiziningsinrdrsfirflrskolaock!ska/a.
*Ansvar-rRegionVästmanlandsamtLänstyrelsentill-

sdmmzzmmed Barnaby: Vdstmanland.

Personersomutövarvåldmotnärstående
E Utveckljugsåtgärdcr, insatser och ansvar

Att våldsutövandepersonerfår tillgångtill stöd och

hjälp inom socialtjänsteni länetsallakommuner.

*Ansvara-Kommunerna.

° Öka kunskapen om våldsutöxrindc föräldrar.

° Litvcckla och LitokztCentru rn mot våltl.

LänsstyrelseniVästmanlands län 0 www.Iansstyrelsemselvastmanland o 010-22490 00
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6.Tillgångtilllättillgängligochanpassadinformation
Vildsutsattabehöverinformationförattkunnasökahjälpochstöd.

Likasåmåstevåldsutövandemängesinformationom hurochvar

dekansökahjälpförattkommautsittdestruktivabeteende.Den
informationenmåstevaralättillgängligochlättatt förstå.

H Utvecklingsåtgärdet, insatser och ansvar

' Allarnyrit.lrgltctcr'skahatillgång[lll infurrnztrionriktat-ltill

våldsutsatta,bam.somLVC‘-'iLtl‘i.'4.{vådochv'åilclsr.rtrJ\-;:re,

' Il'lIrf)('l'i'I;UTi(.‘rI'Iskafinnastillgattgglig;påandraspråkänsixertskn,
grålintsvensktsamtvaraanpassadtill olikafflålgFllpFJÖlÄ

7.Utvecklarättsväsendet:insatser
Idagfinnsdetettstortmörkertalvadgälleranmälanavvålds-
brottinärarelationer.I denjämställdhetspolitiskautredningen
konstaterasattdetärlåglagförirtgi ärendensomrörvåldmot
kvinnor.Detärallvarligt,eftersomdetkanledatill attvåldsut-
sattastilltro till rättsväsendetminskarochatt mörkertaletökar.

E!Utvecklingsåtgärtler,insatserochansvar
' Nlotragandetochbetnötandctavvåldsutsattavttxnaoch

barnskautvecklasi santvetkattmellanberördantyttcliglteter.

' Tid frånanmälantill forstaforltöretskakortas.

Lärdomskatasavgenomfördaärendenmeddödligeller

allvarligutgångmedsyfteattförbättrarutiner.
* Insats:Undersökamöjligheter.tillsamverkan

(binderifbrm durefererar:med mera).

*Ansvara-Länsstyrelsen.

Män somdömsförvåld i närarelation,våldmot barn

ochlellersexualbrottskai störreutsträckninggenomgå
âterfallsförebyggandeinsatserinomKriminalvården.

*AnsvaraKriminalvården.

8.Hedersrelateratvåldlförtrytkförhindrasochmotverkas
Hedersrelateratvåldochförtryckharsingrundi kön,makt,
sexualitetochkulturellaFöreställningarkringdetta.Vanligtvis
drabbasungal-tvinnorfflickor,menävenungamän/pojkarblir
utsattaförförtryckellertvingasdeltai förtryck.

Utvecklingsåtgärclcr, insatser och ansvar

Informerakvinnor/flickorochmänfpojkatomderas
rättigheter,främstinom ramenför skolansverksamhet.

StärkResursteamHeder.myndighetsföreträdaremed
spetskompetensi hedersfrågor.

tlnsats:De:handlaromkärlek.
*AnsvaraRäddaBar-rimtillsamman:medkommunerna.

Genomförutbildningsinsatserforberördamyndigheter
ochideellaföreningar.

*ArrsvarrLänsstyrelsen.

Stärksamverkanmellanberördaaktörer,myndigheter
ochideellaföreningar.

*AnsvaraLr'iJz::!y:'elren.

9.Förhindraochmotverkaprostitution
ochmänniskohandelförsexuellaändamål
Människohandelförsexuellaändamålinnebärgrovakränk-
ningaravmänniskorsvärdighet.Detär nästanbaramänsom
köpersex.I länetfinnsenetableradsamvetkansplanförmyndig-

hetersstödtillutsattaförprostitutionochmänniskohandel.
Underfleraårharsärskildainsatsveckorisamverkangjortsför

attkartläggaFörekomstavprostitutioni länet.Det finnsinga
teckenpåattprostitutioneni länetminskar.

Utvecklingsåtgärder
Motverkaattityderkringsexköp.
*Irm1ts:Kampanjen"Du:wgb'r.""

*Ansvar-rLärrssryrelrenrillrammzmrmedlänetskommuner:

Stärkmyndighetssamverkankringmänniskohandel

ochprostitution.
*Ansvar-rLänsstyrelsen.

Genomförutbildningsinsatser,grund-ochspets-
utbildningarför berördamyndigheterochideella

föreningari dessafrågor.
*Ar1.war:lärrsrtyrelren.

Utvecklaochstödarbetetmedenlänsövergripande
koordinatorFörstödtill myndighetssamverkanochstöd

till offerför människohandelochprostitutioninom

RegionMitt (VästmanlandslänochGävleborgslän).
* Insats:Färräkrverknrm/øerunder2017.

*AnsvaraLänstyrelsen:filtar-notan:medVästeråsstad.

LänsstyrelseniVästmanlandslän 0 www.Iansstyrelsen.selvastman[and0 010-22490 00
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Styrgrupp våld Västmanland 2017

Länsstyrelsen, sammankallande

Pernilla Börjesson, utvecklingsledarevåld
pernilla.boriesson@lansst\/relsen.se
Ulrika Nilsson, avdelningschef samhällsutveckling

ulrika.u.nilsson@lansstvrelsense

Kriminalvården

Henrik Svärd, frivårdschef Mälardalen
hen rik.svard@kriminalvardense

Ãklagarkammaren
Ingrid lsgren, chefsåklagare,Äklagarkammaren i Västerås
ingrid.isgren@aklagare.se

Polisområde Västmanland

Tommy Gustafsson, t.f. polisområdeschef i Västmanland
tommv-egustafsson@polisen.se

Region Västmanland
Anne-Marie Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västmanland

anne-marie.svensson@regionvastmanland.se

Köping-Arboga-Kungsör
Marjo Savelius, socialchef Arboga kommun
Mario.Savelius@arboga.se

Hallstahammar-Surahammar-Sala

Martina Nordin, socialchef Surahammar kommun
martina.nordin@surahammar.se

Fagersta-Norberg-Skinnskatteberg

Lise-Lotte Eriksson, socialchef Norbergs kommun

liselotte.eriksson@norberg.se

Västerås Stad
EvaSahlén,socialdirektör VästeråsStad
eva.sahlen@vastera5.se

Postadress Besöksadress TelefonlFax Webb/E-post
721 86 VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1 010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsenselvastmanland

VÄSTERÅS 010-224 91 10 (fax) vaslmanland@lansstyrelsense
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På sändlista

Fagersta

Per Österberg, t.f. förvaltningschef Fagersta

per.osterberg@fagersta.se

Hallstahammar
Lillemor Quist, förvaltningschef Hallstahammar
lillemor.quist@hallstahammar.se

Kungsör
PamelaStrömberg-Ambros, socialchef Kungsör,
pamela.Strömberg-ambros@kungsor.se

Köping
Anna Bernanker, t.f. förvaltningschef Köping

anna.bernanker@koping.se

Sala
Per Ström, socialchef Sala,

per.strom@sala.se

Skinnskatteberg
Maria Dillner, sektorchef Skinnskatteberg
maria.dillner@skinnskattebergse
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Postadress
721 86 VÄSTERÅS
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Kommunstyrelsensförvaltning

Ink.2017-07-12
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Slumlom'
Regional samverkansgrupp för kvinnofrid 2017

Länsstyrelsen sammankallande

Pernilla Börjesson, funktionsledare Social Hållbarhet

Arboga Stefan Frölund, IFO-chef

Centrum Mot Våld Marie Lindström och Tobias Johansson,

behandlare

Fagersta Roger Englund, kvinnofridssamordnare

Hallstahammar Sofie Silfverbrand, kvinnofridssamordnare

Kriminalvården Lina Chellali, kriminalvårdsinspektör
Kungsör Ann-Mari Ahlqvist, socialsekreterare
Köping Lise-Lotte Niiranen, kvinnofridssamordnare

Norberg Roger Englund, kvinnofridssamordnare

Polisområde Västmanland Ann-Kristin Beutler, enhetschef
BiNR 2 samt Therese Törnros, Brottsoffer- och

Personsäkerhetssamordning

Region Västmanland Lena Bergglund, verksamhetsutvecklare
Vårdval samt Cecilia Öhrn, utvecklingsledare Barn- och

Ungdom

Sala Sofie Erlandsson, socialsekreterare

Skinnskatteberg RogerEnglund,kvinnofridssamordnare
Surahammar Freja Larsson,kvinnofridssamordnare
Västerås Carl-Johan Olofsgård, kvinnofridssamordnare

Äklagarkammaren JessicaWenna, åklagare

ADJUNGERADE

ATSU,EwaNorling
Boj Agneta Berg

IKKRKhadijeh Hassanpuoroch Mariam Afrasiabpour
Kvinnojouren KAK Sofia Degerfeldt

Kvinnojouren Västerås Elin Hedén

Tjejjouren Ronja Tove Engström

Kvinnojouren Sala Cornelia Moen och Kerstin Bouvin

Västerås Stadsmission Sofie Berglund

Besöksadress TelefonlFax WebbIE-post
Västra Ringvägen 1 010-224 90 00 (vx) wwwlansstyrelsen.se/vastmanland
VÄSTERÅS 010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se
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