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Strategi för myndighetssamverkan om mäns våld mot kvinnor och våld 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 läggergrunden 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

i Västeråsoch RegionVästmanland har i samverkantagit fram strategin. Ideella
föreningar med verksamhet på området har varit adjungerade. Regionala

samverkansgruppen för kvinnofrid har arbetat fram strategin och därefter har

förankring skett i Styrgrupp mot våld.

Strategin innehåller en beskrivning av Västmanlandsförutsättningar och nuläge
samt målområden och åtgärder. Till strategin har en årlig handlingsplantagits
fram som konkretiserar vårt övergripande mål -att våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och människohandel för

sexuella ändamål ska synliggöras, förebyggas och åtgärdas i Västmanland.

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

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

För Länsstyrelsen i Västmanlands län

Pernilla Börjesson

Funktionsledare SocialHållbarhet, Avdelningen för samhällsutveckling

Eventuella frågor kan ställas till:

Besöksadress TelefonlFax WebbIE-posl
Västra Ringvägen 1 010-224 90 00 (vx) wvwvlansstyrelsensefvastmanland
VÄSTERÅS 010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se
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Att motverka Våld och andra former av övergrepp är enligt regeringen

den mest aktuellajämställdhetsfråganidag. Psykiskt,fysisktoch sexuellt

våldkan under inga omständigheteraccepterasellerursäktas.För Länssty-

relsen är det därför ett prioriterat uppdrag att stoppa och förhindra mäns

våld mot kvinnor.

Förutom lidande och obehag för de utsatta kvinnorna och barnen medför

våldetstorakostnaderförstaten,landstingen,kommunernaocharbetsgivarna.

Barai Sverigeberäknasvåldetårligendrabbacirka75 000 kvinnor,avvilka

cirka20 dödasaven närståendeperson.Var tionde barn uppskattasha sett

en av sina föräldrar misshandlas av en partner i Sverige.

Alla skall kunna leva i frihet utan rädsla för att utsättas för våld och över-

grepp.Ytterstär det en frågaom jämställdhetoch kvinnoroch 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-

styrelsenhar ävenen betydelsefullroll i att kontinuerligtverkaför utveck-

ling av samverkan mellan kommuner och ansvariga myndigheter.

Regeringenframhålleratt samverkanmellanolikaaktörera bådemyndig-

heter och ideellaorganisationer-är den viktigasteframgångsfaktornför

att förebyggaoch bekämpavåld i nära relationer.Särskiltangelägetär att

utveckla våldsförebyggande insatser.

Västmanlands första strategi om mänsvåld mot kvinnorkom år 2009

och följsnu aven tredjeversion.Genom denna strategioch en årlighand-

lingsplanläggsgrunden till ett än mer målinriktatoch samordnatarbete.

Syftetäratt länetskommuner,hälso-ochsjukvård,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. l 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 Althtarzand

landshövdingi Wistmanfandrfrin
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Arbetet mot våld i nära relationer har utvecklats,men det firms

lokalaskillnaderi länet.Samverkanmellanmyndigheter och

med ideellaföreningaräravgörandeföratt förbättraarbetet.

Våld i nära relationer ska upphöra

åld i nära relationer är ett allvar-

ligt brott,ett folkhälsoproblemoch

ytterstettbrottmotdemänskliga
rättigheterna.Det är ocksåen viktig

jåmställdhetsfråga.Regeringenochriksdagenhar

lyft framarbetetmeddessafrågori detjämställd-

hetspolitiskadelmålet:

'Mim våldmotkvinnorskaapp/Jfirrz.Kvinnor

or/amän,flickerochpojkar:kr:hasrrmnmrätt.oc/a

möjlighettill' kroppsligintegritet.”
I detjätnställdhetspolitiskadelmåletinkluderas

våld i nära relationer av olika slag, hedersrelaterat

våld och förtryck samtprostitution och människo-

handelförsexuellaändamål.Det ärocksådeom-

rådensomingåri dennastrategi.

Storasamhällsekonomiskakostnader
Utöver lidandet för de tttsatta, orsakar våldet stora

samhällsekonomiskakostnader.Påen global nivå

uppskattaskostnadernaför könsbaseratvåldvida

överstigakostnadernaför inbördeskrigochmord.

I en studie från år 2011 beräknadesde årliga

kostnadernafor Sverigetill 2,5 miljarder kronor.

l dettabeloppvar inte kostnadernaför barnoch

våldsutövareinräknade.

För våldsutsattaär det inte kommunerna eller

hälso- och sjukvården som bär de dominerande

kostnaderna.De storaeffekternauppståri form av

produktionsförlusrer (den våldsutsattakan inte
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arbeta)och kostnaderfor försörjning(sjukpen-

ning från Försäkringskassan).Kostnaderför in-

satserblir i dettasammanhangmerellermindre

Försumbara (3OU20I5.'I5).

Förebyggande insatser på olika nivåer

Föratt bekämpavåldetbehövsinsatserpå olika

nivåer i samhälletoch av olika myndigheter. In-

satsernabehövervaraförbyggandeochriktasrill

våldsutsattavuxnaoch barn somupplevervåld

samttill våldsutövare.

Widslörebyggandearbetehandlarblandannat

omattminskaåterfalli brottochupprepadutsatt-

het. Det skaskegenomstrategiskainsatser,struk-

tureradehot- ochriskbedömningar,stödochskydd

till våldsutsattasamtinsatserochåtgärderförvålds-

ntövaren.Att arbetamed attityder, normer,värde-

ringar kring våld, kön och föreställningarkring

maskulinitetårytterligareenaspekt.

Brottsofferochgärningsmän
Ett viktigt stegi arbetetmot våld är tidig upptäckt

avvåldsutsatthetsamtatt undersökadebakomlig-

gandeorsakernatill pojkarsochmänsvåldsbete-

ende.Det är ocksåviktigt att aldrigglömmaatt

mänsvåld mot kvinnor år brottsligagärningar.

Det behövsalltjämt tydligare ställningstagande

från samhälletssidaatt det handlar'om brottsoffer

ochgärningsmän.



Storasatsningarfrån regeringen
Regeringens satsningar mot våld i nära relationer,

hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution

och människohandelförsexuellaändamålhar varit

omfattandeunder de senasteåren.

Fleranationellahandlingsplanerhar tagits fram

och uppdrag har givitstill ett stort antal myndig-

heter och organisationer.Satsningarnahar med-

fört att arbetet mot våld har utvecklats.

Kunskapen har ökat och metoder utvecklats på

såvälnationell som regionaloch lokal nivå. Lag-

stiftningen har förstärkts och det har även tagits

fram mycket material för både myndigheter och

olika målgrupper, till exempel Föreskrifter hand-

böcker,utbildningsmaterialoch Vägledningar.

Ständig utveckling i länet
I Västmanland har verksamheter och metoder ut-

vecklats och även kompetensen inom området har

höjts. Medvetenheten om vikten av samverkanoch

samordning mellan de myndigheter som indivi-

den möter har också ökat.
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Fortfarandefinns det lokala skillnader i Väst»

manland när det gäller myndigheternasresurser

och arbete.Det skyddoch stöd en våldsutsattper-

son fårkan ytterstbero på varhen är bosatt,något

som inte är acceptabelt.Regionalaoch lokalaskill-

nader i kvalitet,resultatoch tillgänglighetmåste

därför minska.

Gemensam styrgrupp

I denna strategi tar de samverkande myndigheterna

ytterligareett steg mot en förbättrad samverkan

genom att tillsätta en gemensamstyrgrupp. Ef-

tersom styrgruppen har mandat att fatta beslut i

respektiveorganisationkan stödet i länet blir mer

effektivt, likvärdigt och av god kvalitet samt för-

bättras och utvecklas.

Väl fungerande insatser förutsätter även sam-

verkan med ideellaföreningari länet som bedri-

ver stödarbete inom de områden som strategin

omfattar.



Strateginären samverkansplattiormmellanmyndigheter

som skaledatill ett effektivareoch mer samordnatarbete

av likvärdigoch god kvalitet.Det skaminskavåldet och

kommavåldsutsattaiVästmanlandtill del.

Deltagande myndigheter och uppdrag

Länsstyrelsen
Länsstyrelsernaharregeringensuppdragatt påen

strategisk nivå stärka samverkan och santordna

arbeteti respektivelän för att motverkamänsvåld

mot kvinnor. Det skaskegenom att:

ostödjasamordningettavinsatsersomsyftartill

att motverkamänsvåld mot kvinnor;

o stödja Förebyggandeinsatsermot heders-

relateratvåld och förtryck;

o ansvaraFörregionalt metod- och trtveckliitgs-

stödtill kontmunernai syfteatt Ltnderlätra

implementering av nya metodersamtstimulera

ett långsiktigtLitveckliitgsarbete.

Polisområrle Västmanland
Vid polisområdeVästntanlairdharenhetenBrotts-

ofler- och persoitsäkerhetssartrordning(BOPS) ett

lättsansvalr.En storuppgift för BOPSäratt bedöma

behovet av skyddsåtgärder.

Familjevåltlsroreliuansvararförbrottsurredningar

av vålds-och sexualbrotti :täta relation. Alla barn

som utsättsFörvåld eller bevittnar våld förhörs av

särskiltLttbildatlpolis på BarnarhtrsVästmanland.

Polisenltar ävenen Olüfilttillltlé' inForm-atiorts-

och underrärtelseskyldigirctgcmetnor brottsoffer'

och förntedl-arkontaktmedtill exempelkvinno-
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jourer och socialtjänst. De arbetar nära andra

myndigheterochhar samverkansavt-almedsocial-

tjänsternai länetstio kommunerFöromhänder-

tagandeavbrotrsofter.

Äklageirrkarramateni Västerås
Åldagarlçammarerti Västeråsltattdläggerbrott son1

har begåttsi Västmanlandslän. I Västeråsfinns

det Särskilda åklagare som är specialiserade på

brott mot barn samt relationsbrott. De arbetar i

itärasamverkanmedpolisensFamiljevåldsroteloch

BarnahttsVästntartland.

Åklagaren leder förundersökningen vid dessa

typeravbrottochavgörometthrott skallprövas

av domstol. Det är ocksååklagarensom beslutar

om kotttaktförbud.

Kriminalvården
Kriminalvärdett i Västmanland består av verksam-

hetsställenaAnsralteitSalberga,Artst-alteit'lillberga

samt FrivårclertVästerås.Frivårdenhar helaVäst-

manlandsom trpptagnittgsotttrådeoch har bland

annat specialiserade ltartdlåggare som arbetar med

sexualbrotts-ochkvinnofridsdörttrlasamtkvinnor.

K2'i:v1ixzrt/tfiyr/c'r1,fizm.nästa:fdr:



[\’r1'n:2'mI[ur?:'a'e)1,forts. från föregaitvldv.iir/a

Behandlingsprogram

Män som är dömda Förbrott i nära relationer har

möjlighet att delta i Kriminalvårdens behandlings-

program. För kvinnofridsdömcia erbjuds integra-

ted Domestic Abuse Programme (IDAP) och

För sexualbrottsdömda Relation och Samlevnad

(ROS).

Det är möjligt att delta i programmen både på

anstaltermed sjuecialplzitserFörInålgruppernaoch i

liivård. För deltagare till IDAP erbjuds brottsoli-tct

en partnerkontakt som har kontakt med kvinnan

och erbjuder stödsamtai samt insyn i nrannens be-

handlingsarbete.

Brottsofferslussar

För att skydda brottsoffer och förhindra återfall i

brott har Kriminalvården brottsoflicrslussar. Deras

uppdrag är att belysabrottsoliüersutsatthet och

behov inför anstaltens beslut, exempelvis vid per-

missioner och besökstillstånd. De erbjuder även

möjlighet till lconstruktiva möten mellan förövare

och oder. l Västmanland finns det brottsoffersluss

på anstalterna Salbergzi och Tillberga.

Region Västmanlantl
Region Västmanland är en omfattande och stor

verksamhet som spänner från primärvård och

Folktandvårdtill specialiseradsjukhusvårdi Väst-

manlands län.

lVlål

l Region Västmanlands program mot våld i nära

relationer 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

vårdsamt sluss-avidaretill adekvathjälp.

o Hos alla som söker hälso- och sjuk/tandvården

ska lysisk ochfeller psykisk misshamdel upp-

rl1§['I(SHl]1l]1HS.

o All personal ska ha kännedom i frågan.
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a All personal som kommer i kontakt med

berörda patienter' ska ha kilnskaj) om hur be-

mötande och vård ska ske i (ie olika Fallen samt

till vemfvilken organisation eller myndighet hän-

visning bör ske om så bedöms vara nödvändigt.

Handlingsprogram

Region Västmanland har även en särskilt hantl-

lirlgsplan vid misstänkta Fall av barn som lar illa.

ltlandlingsprogrammet ska ge personalen större

kunskaper inom området. Det syFtarockså tiil att

Förbättraupptäckandefrekvensenavbarn som missa

handlas ellerbam i Farasamt till att underlätta hand-

läggningen av dessa Fall.

Kommunerna
Kommunen har det yttersta ansvaret för att en-

skilda Fårdet stöd ochden hjälp de behöver. Detta

innebär ingen inskränkning i ansvaret som vilar

på andra huvudmän (2 kap. 1 5 50].). Skolan har

till exempelbåde ansvaroch möjlighet till vålds-

förebyggande arbete.

Varje kommun ansvarar Försocialtjänsten inom

sitt område. Socialtjänsteni länets tio kommuner

har det yttersta ansvaret Föratt de som vistas i konv

munen får det stöd och den hjälpde behöver.För

akuta insatser under kvällar och helger ansvarar

den länsövergripzindesocialjonren. Socialtjänsten är

vanligen organiserad i individr och familjeomsorg,

äldreomsorg ochhandikappomsorg.

Stöd tillvåldsutsatta personer
Socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet att ge

brottsolier, Framförallt personer som utsatts För

våld och barn som bevittnat våld, det stöd och

den hjiilpde behöver.

Socialnämnden ska dessutom särskilt beakta att

kvinnor, som är eller har varit utsatta Förvåld och

andra övergrepp av närstående, kan vara i behov av

stöd och hjälp Föratt förändra sin situation (enligt

5Å=zzp.11 § Sol).



Stöd till bam och unga

Socialtjänstenska uppmärksamma att barn som

bevittnat våld eller andra övergreppav eller mot

närstående vuxna har btottsofferstatus och kan vara

i behovav hjälp och stöd (enligt5 kap. 11ifSoL).

När socialnämnden får kännedom om att ett

barn kan ha utsatts för våld eller andra övergrepp

av en närstående, eller bevittnat våld eller andra

övergreppavellermot en närstående,skanämnden

utan dröjsmål inleda en utredning om barnets be-

hov av stöd och hjälp.

Om den som är under 18 år har utsatts för våld

ellerandraövergreppavsin partner,elleravheders-

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 eller bevittna ytterligare våld.

Dessutom bör socialnämnden utreda om någon

åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad, um-

gänge,förmynderskapellermålsägandebittädeenligt

Skap. 2 § första stycket socialtjänstförordningen

(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 ellerumgängemed barn bör den

dessutom erbjudas råd och stöd utifrån barnets

behov (allmänt råd i SOSFS 2014:4).

Socialtjänstenbör ta ett helhetsgreppom frågan

om våld i nära relationer och bör även erbjuda

de som utövar våldet stöd. (Hzmdt3aI'eWild,2015).

Stöd till ideella föreningar

Ideella föreningar är ett viktigt komplement till

myndigheternas stödjande insatser, eftersom de

germöjlighettillstöd aven annan karaktärän vad

myndigheter kan ge.

Socialtjänstens samverkan och stöd till ideella
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föreningarär därförviktig.När en frivilligorgani-

sation utför insatserpå uppdragavsocialtjänsten,

som exempelvis hemligt boende, ska det Hnnas ett

avtal mellan dem för att garantera god kvalitet.

Länsgemensamma verksamheter

I CMV/kvinna är Västeråsstadsöppenvårdsmot-

tagning för kvinnor över 18 år som år eller har

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

gruppen är ocksåkvinnor som är eller har varit

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Mottagningenär specialiseradför att möta
kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt, sexuellt,

materiellt, ekonomiskt och latent våld. De möter

även kvinnor utsatta Förförföljelse,prostitution

och människohandel.

CMV/kvinnaerbjuderbådekortsiktigaoch lång-

siktiga råd samt stöd i form av samtal, praktiskt

stöd och gruppverksamhet. Inom verksamheten

finns hemligt boende för kvinnor och barn.

Förvåldsutsattakvinnor med missbruksproble-

matik disponeras en akutplats på Freja kvinno-

boende. Köpingoch Arbogakommun är anslutna

till CMV/kvinna.

0 CMV/man är en specialiserad mottagning för

män som använder våld i nära relationer. Den in-

gåri VästeråsstadsÖppenvårdfamilj.

Målgruppenär män över 18 år som utövarvåld

i nära relationer, har svårt att kontrollera känslor,

upplever kris i sin relation och/eller har problem

med att hantera aggressivitet i :räta relationer.

Mottagningenriktar sigäventill män som upp-

leverpåtryckningarfrån släkt och vänner att an-

vända hot och våld i nära relationer.

CMV/man erbjuder individuella samtal, grupp-

verksamhet i form av ickevâldsgrupp samt råd och

stöd.Detären länsövergripandeverksamhetsomtar

emot män från Västmanlands samtliga kommuner.

Karnrmmerrm,förts. rtärfrzsida



Kmrurmrmmz,firm. firin föregåendesida

° Barnahus Västmanland är en länsövergripande

verksamhetför länetstio kommuner, Polisområde

Västmanland,Åklagarkannrt-.tretti Västerås,Barn-

ochungdomspsykiatrinochBarn-ochungdoms-

kliniken Västmanland.Västeråsstad är värdkom-

mun för BarnahusViistnlzmland.

Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18

år boende i Västmanlandslän och som misstänks

vara Ufszltmför våld (främst i nära relation och

sexualbrott)samt barn som bevittnat våld.

BarnahusVästmanlandskaverkasom en knut›

punkt Fördesamverkandemyndigheternasåatt de

inom sinaverksamhetsområdenkan gebästamöj-

ligamedicinska,psykosocialaochjuridiskahjälptill

dessabarnochungdomar.

VerksamhetenutgårFrånett harnperspektivsom

sätter barnensbästai lokus. Alla som deltar i en

brottsutredningsamlasrunt barnet i Barnahus

lokaler, istället för att barnet förs till respektive

myndighetervid olika tillfällen.

ideella föreningar i länet
Inom ramenför strateginskersamverkanoch dia-

log ävenmed de ideellaorganisationersomarbetar

meddessaFrågori länet.Samverkanskerbland

annat i den regionalasamverkansgrnppendär ett

antalorganisationerär adjungerade.Dessaorga-

nisationerpresenterasnedan.

ATSU-Att trygga sexuellt utnyttjade

ATSU är en ideell FöreningFöratt tryggasexuellt

utnyttjade och deras anhöriga. Föreningen er-

bjuder råd och stöd samt förmedlar kontakt med

myndigheter. ATSU förmedlar även erfarenhet

och kunskap vidare till yrkesverksamma.

Brottsofferjourer

I VästmanlandfinnsdetFyrahrotrsoPferjonrc-r:

' Hallst-ahammarlStitahammttr

' SalafHeby

' VästraMälardalen—KöpinglArbog-afKLmgsör'

' Västerås!Fagersta/'Norberg/Skinnskarteberg

Brottsofiierjourcn i Västeråshar vitrnesstöds-

verksamhetvid Västmanlandstingsrätt. Det inne-

bär att målsäg-antleoch vittnen som är ltallaçletill

tingsrätten får stöd och praktisk information av

vittnesstötljaresom är aktiva i jouren.

Förpersonersomär under19 årochbosattai

VästeråsfiI‘ll‘J5"Stödcentrtrm för unga".Verksamr

heten är placerad i Västerås polishus.

Internationell Kamp för Kvinnors

Rättigheter -IKKR

FöreningenIKKR driver ArosdöttrarnaTjej- och

Kvinnobeskydd.MålgruppFörverksamhetenär

kvinnorochmänsatntHickorochpojkarsomär

offer för hedersrelateratlörrryck och våld.

IKKR arbetarsärskilt medungasomriskeraratt

bli bortgifta mot sin vilja. De bedriver ett upp-

sökandearbete,Främstriktar till högst-atdie-och

gyntnzisieskolori hela länet, men äventill andra

aktörersom kommer i kontakt med hedersrelate-

ratvåldochförtryck.

IKKR ingåri Nätverkmot HedcrsbaseratVåld

tillsammansmedkvinnoorganisationeroch myn-

digheter Från [re regioner i Sverige: Västra Götar

land,Stockholmslän och Västmanlandslän.Även

representanterfrån Irak, Lettland och Storbritan-

nien ingår i nätverket. Syftet är att kunna hjälpa

varandraöver nationsgränseriuziför att Förhindra

rvångsgifre.



Killjouren/Here4U
Kiiljouren år länsövergripande och erbjuder sam-

ralsstöd för pojkar och unga män på dagtid av an-

ställd personal. De arbetar utifrån 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 derasbarn. Det görs

genom att samla erfarenhetsbaseradkunskap om

våldsutsatthet utifrån utsatta tjejer och kvinnors

perspektivsamt genom att stötta enskildakvinnor

och tjejeratt förändrasin situation.

Metoden som används är hjälp till Självhjälp,

vilkengår ut på att hjälpakvinnan/'tjejenatt sätta

0rd på sin utsatthet och därmed söka samhällets

stöd. Tjej-och kvinnojourernaarbetar ävenmed

utåtriktad verksamhet och attitydförändrartde

arbete inom området mäns och ldliars våld och

ojämställdhet.

Samtligakvinnojourerhar möjlighetatt erbjuda

tillfälligtboendesamt ta uppdragavsocialtjänsten.

Bådekvinnojourernai VästmanlandochTjejjouren

Ronja har personal som arbetar dagtid.
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Tjej- och kvinnojourema är:

I FöreningenKvinnohuseti Västerås- kvinno-

jouren ochTjejjourenRonja

0 Kvinnojoursföreningen Frida -Fagersta

0 KvinnojourenKöpingoch Arboga

0 Föreningenför lcvinnokrafta kvinno-

jouren Sala

Västerås Stadsmission
VästeråsStadsmissionär en ideell förening som

arbetat med hemlösa och utsatta människor i

Västerås stad. Målgruppen är främst hemlösa,

missbrukandeoch utsatta kvinnor och män med

bland annat psykiskohälsa.

Genom kontaktmannaskaparbetar föreningen

motiverandegenomsamtaloch rådgivning,med-

följandeochslusstillmyndigheteroch andrasam-

hållsaktörer.Isamarbetemed dagverksamherens

sjukvårdsmottagningför hemlösabedrivsävenett

förebyggande arbete isexuell hälsa.



Lånsstrateginutgår från den tioåriga nationellastrateginsom

särskiltbetonar förebyggande insatser.Visionenäratt mäns

våld mot kvinnor och våld i närarelationerskaupphöra.

Entioårig nationell strategi
För att stärka förutsättningarna att nå det jämställd-

hetspolitiskadelmåietatt mänsvåld mot kvinnor

skaupphörakommerregeringensarbetepåområ-

detatt bedrivasi enlighetmedentioårignationell

strategisomsärskiltbetonarFörebyggandeinsatser.

Strategin inkluderar' frågor om hedersrelaterat våld

och förtrycksamtprostitution och människohandel

försexuellaändamål.Det utgörävengrundenför

länetsstrategi.

Utvecklingenavverksamhetföratt påsikt upp-

nå det jänlSfiillCihCISPOilÖSlGIdelznålet att mäns

våld mot kvinnor' ska upphöra har Fyra nlålsätt-

ningar.Viktiga principeroch prioriteradefrågor

somär gemensammaFörgenomförandetavsamt-

liga målsättningar formuleras som Lirgångspunk-

ter Förstrategin.

Målsiittningariia och degemensammautgångs-

punkterna skagenomsyraarbetetmedatt genom*

förastrateginsamtliggatill grund för'det upp-

följningssystemmed indikatorer som regeringen

avser ta fram.

Gemensamma utgångspunkter
Arbetet inom länsstrztteginskaske med ett sam-

arbetsklimat som baseraspå öppenhet och med

respekt för varje enskild organisationsFörutsätt»

ningar. Engagemangethar sin grund i Förståelsen

att ingenenskildaktörensamkansvarauppmot

allade utmaningarsomvåld i närarelationerinne-

bär. Vid valet av åtgärder på regional nivå ska det
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fillnatstydliga 5zunverka11svinster'.Arbetssättskabedri-

vas i nära samarbete med alla samverkande aktörer

och genomsyras av en gemensamt hållning och

känsla HV Ctt gcmélwamt ägHHdÖSkHP SHVHVCF-

kansplattformen.

Defyramålsätrnirtgarna
Den nationella strategin utgårfrån följande

fyrapolitiskamålsättningar:
Bett utökatochverkningsfulltförebyggande
arbete mot våld;

v förbättrad upptäckt av våld och starkare

skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor

ochbarn;
0 effektivarebrottsbekämpning;
a förbättradkunskapochmetodutveckling.

Utgångspunkter
Strateginutgårfrånnationellaoch inter-
nationella dokument inom området.

0 FNzsdeklaration om avskaffandeav våld

mot kvinnor 1993(i)

o FNzskonvention om barnets rättigheter

i989 (2)ochi maj2014
o FNzskonventionom kvinnorsrättigheter
o Europardets konventionomförebyggande
och bekämpning av våld mot kvinnor och

våld i hemmet 20l l (3).

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

o Socialtjänstlagen(särskiltkapitel 5)

o SocialstyrelsensföreskrifterSOSFS2014:4
o RegeringensskrivelseSkr20i6/i 7:10



Vision, syfte och mål
Visionen för strategin är det jämställdhetspolitiska

delmålet Mäns våld mot kvinnor och våld i nåra

relationer ska upphöra. Kvinnor och lnän, Hickor

och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighettill

kroppsligintegritet.

Syftet är att deltagande myndigheter samverkar

och samordnar sitt arbete Föratt nå ett likvärdigt

stöd med god kvalitet Förolika målgrupper i hela

länet, samt förebyggaoch minska våldet. I sam-

verkan deltar även ideella föreningar med verk-

samhet på området.

Det övergripande målet För strategin är att våld

i nära relationer, hetlersrelaterat våld och Förtryck,

samt prostitution och människohandel Försexuella

äntlalnålska synliggöras,förebyggasoch åtgärdas

i Västmanland.

Effektmål på längre sikt är att ingen i Väst?

manlartd ska trtsättas Föreller uppleva våld i nära

relationer.
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Målgrupper

Personer som utsätts För våld av närstående

Gruppen omfattar Hickor och pojkar, kvinnor

och män, som tttsätts för våld i en pklrtllerrfldtlol]

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-

Föräldraroch styvföräldrar,men även släktingar

sominte direktingåri den närmasteFamiljen.

Personer som utövar våld mot närstående

Detta gäller både män och kvinnor i alla åldrar

(barn och vuxna), personer i heterosexuella och

samkönade relationer samt även andra Familje-

och släktrelarioruer, såsom personer som lever i

hederskorltexter.



Strateglarbetetledsav en styrgrupp som undersig haren
regionalsamverkansgruppsamtfem lokalasamverkans-

grupper.Länsstyrelsenär huvudansvarigför verksamheten.

'Freorganisationsniväer
Organisationenför strategiarbetetbestårav tre

nivåer:styrgrupp,regionalsanwerkansgruppoch

fem lokalasamverkansgrtrpper.Alla samverkans-

aktörerär representeradei organisationensolika

nivåer.Länsstyrelsenär denorganisationsomär

huvudansvarigför att ledaarbetetinom samver-

kansplattfortuien.Samtligaaktörerär dock lika

ansvarigaföratt säkerställarealiserirtgavstrategins

målområden.

Styrgrupp

Styrgruppensuppgift är att styraoch prioritera

insatserLltlfrål]dengemensammalänsstrategin.

Styrgruppenansvararför att drivafrägani den

egnaorganisationensamtföratthitta möjligheter

till effektivsamverkannuellattmyndigheteroch

bidramedresurserför arbetet.

Styrgruppenbestår-avcheferfrånKrhniitalvår-

den, Åklagarkammatet)i Västerås,Polisomräde

Västmanland, Region Västmanland, Länsstyrel-

sensamt fyra socialcheferfrån länetskommuner.

Gruppensamlasfyragångerperärochefterbe-

hov. Länsstyrelsen är santmanlcallande.
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Regional samverkansgrupp

Den regionalasamverkansgrrlppensuppgift är att

bidra till att genomföralänsstrategitt.Det innebär'

att stödja och utveckla samverkani länet, syn-

liggöraoch till styrgruppenrapporterabristeri

samverkanochi :trbetetmeddetfjärdejämställd-

hetsmäletsamt ge och ta emot information och

erfarenheter.

Gruppenbeståravrepresentanterfrän Kriminal-

vården, Region Västmanland, Polisontråde Väst-

ananland,Åldagarkammareni Västerås,Länssty-

relsenoch alla länetskommuner.Till gruppen är

även följande ideella föreningar' atljuttgeracle: länets

kvinnojourenKilljottreit,IKKR,hrottsofferjourerna

i länet,StadsmissionenochATSU.

Gruppensamlasfyragångerperår ellerefterbe-

hov.Länsstyrelsenär sztmtnankailande.



Lokala samverkansgrupper

Det finns sex lokala samverkansgrupperi länet:

KAK(Köping,Arboga,Kungsör),norralänsdelarna

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

hammar, Hallstahammar samt i Västerås.

De lokala samverkansgruppernabestårav re»

present-antarför de myndighetersom deltar i styr—

gruppochsamverkansgrupp,samtideellafören-

ingar.Deltagandefrån de olika myndigheterna

varierar, men i alla grupper finns representation

från socialtjänst,polis, primärvård och ideellaför-

eningarmedaktiviteter pårespektiveorter.Övriga

kanadiungerzisefterbehov,exempelvisfrivården.

De lokala Samverkansgrupperna bestämmer själva

mötesfrel-tvensoch områden för sin samverkan.

Strategi och handlingsplaner

Strategin har tagits fram genom workshops och

dialogeri styrgruppenochdenregionalasamver-

kansgruppenLinder2016.

Strateginomfattar aren2017-2020. Dokument

kan föråinrlrasvid behovunder dennaperiod. Så-

danaändringarskabeslutasavstyrgruppen.

Strategin består av nio olika insatsområden och

inom varje område linns ett antal utvecklingsåt»

gärder.

Till strateginskaförvarjeårutarbetasenhand-

lingsplan för det oper-.ttivaarbetet med dessaut-

vecklingsåtgärder.Underlagettasframavdenre-

gionalasamverkansgruppenoch handlingsplanen

beslutasavstyrgruppensenasti decembervarjeår.

Strategin ska vara känd och förankrad bland

personal och chefer inom aktörernas respektive

organisationer.

l samband med att strategins giltighetsperiotl

går ut år 2020 skaden följas upp, utvärderasoch

revideras.

(Drgaroiisaijirwi

Styrgrupp

Regionalsamverkansgrupp

Lokalasamverkansgrupper

Norra

KAK läns-

delarna

Hallsta-

hammar
Su -

Sala ra Va'sterås
hammar



Genom länsstrateginläggsgrunden för ett mer målinriktat

och samordnatarbete i Västmanland.Härlyfts nio insats-

områden fram som skaförbättra verksamheten.

1. Utveckla och stärk det

våldsförebyçjçjattde arbetet

Mer fokusbehöverläggaspå orsakertill våld i

nära relationeroch större fokus måsteocksåriktas

mot män och pojkar.

Då ntättsvåld mot kvinnor grundar sig i brist på

jämställdhet krävs ett aktivt jämställdhetsarbete

påsamhälletsallattivåerför'att flickorochpojkar.

kvinnor och män ska ha sammamakt att forma

samhälletOchsinaegnaliv.Jämställdhetsarbetepå

alla nivåer i samhället, kan därför ses som former

av universellapreventionsiitsatser.Främjandeoch

Förebyggandeinsatserav detta slagår itågot som

berör förskola, skola och Fritidsverksamhetför

unga,till exempelidrottsföreningar.

Fokus bör även ligga på dem som utövar våldet.

Masknlinitetsnormer och inställningen till jämw

ställdhet påverkar benägenhetenatt utöva våld.

En nyckel i det ;trbetetär att engagerapojkatroch

män i arbetet.

Utvecklingsmöjligheter

o Påverkaungasattityder och värderingar.

o Engagera män och pojkar.

u Öka tillgängligheten av våldsförebyggetttde in»

satser i förskola, skola och inom idrottsrörelsen.
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2. Förbättrad upptäckt

av våldsutsatta

Tidig Lipptäcktavvåldgerstörremöjligheteratt

förhindra fortsattvåld och gebattrestöd till vålds-

utsatta.Valdsutsztttaharofta kontakt med fleraoli-

ka ntyttdigheterutan att berättaom sin sittuttion.

Föratt frågaomvåldförutsättskunskapochenga-

gemanghosberördaorganisationer,samtenbered-

skapatt kunnaterbjuda stöd. Även tidig Ltpptäckt

av benägenhet att utöva våld är viktigt.

Det finnsgrupperdärdetär särskiltangeläget

att tidigt tipp täckavåldsutsatthet.En sådangrupp

årflickorochLing-akvinnor13-25år.Detårenavde

gruppersomär mestutsattför olika formeravvåld,

sexuelltvåldochltedersrelatteratVåldochförtryck.

Förutom myndigheterbehövsävenallmänheten

ttppmärksammaspåvåldsutsatthetoch geskunr

skapochredskapför ttpptåcktavvåld.

utvecklingsmöjligheter

o Spridochgekunskapommetoderför tidig

upptäckt av våldsutsatthetinom socialtjänstoch

hälso-och sjukvård.

o Utveckla samverkanmellanyrkesgruppersom

arbetarmeddjurskyddochsocialtjänsten.

o Öka kunskapenom vuxnasoch barnsvåldsr

utsatthet för olika aktörer i samhället.

o ÖkalülnsládpfllomflickorsochLing-akvinnors

utsatthet.



3. Samverkan,samortlriing och

uppföljning av aarbettrt mot våld

ska stärkas och utvecklas;

Våldsutsatttt personer, såväl vuxna som barn, kom-

mer ofta i kontakt med flera olika myndigheter och

aktörer. Samverkan kring individens behov är den

viktigasteframgångsfaktornför att upptäckavåld

och gestöd tillvåltlsutszttta.

Santverkaninnebäratt tillsammansmed andra,

ofta i en annan organisation som är styrd av annat

regelsystem, ;arbeta mot ett gemensamt mål utifrån

individensbehov.l en godsanwerkztnskamedvetna

handlingar Litförastillsammans med andra mot ett

tydligtmål.

Att samordna innebär också att se till att ltän-

delseroch arbetsinsatsensom hängerihop när det

gällertid ellerplats,blir Litfördai rätt följdoch på

rätt sätt. Samordnade insatser möjliggör en optimal

användning av resurser.

En bra samordning Litgårfrån en övergripande

bild avkända och tillgängligaresurser,involverar

alla aktörer som berörs avfråganoch rangordnar

insatser och behov. Samverkan, samordning och

samarbete är grundläggande Förutsättningar för

att kunna nåeffektiviteti arbetet mot våld i nära

relationer.

Samverkani länet under lång tid
l Västmanland har samverkan mellan myndighe»

ter [iågått inom området under nläitga är. Den

regionala samverkansgtuppen har funnit sedan

1996. Även lokala samverkansgrupper har funger

rat runt om i länet Linder mänga är. År 2016 togs

ett steg mot förstärkt samverkan och samordning,

då en styrgrupp med samverkande myndigheter

för arbetet i länet tillsattes.

De lokalasamverkansgruppetnttär självständi-

ga i sitt arbete. Men för att få en starkaresamvete

kan och szunordning i hela länet är det ;mgeläget

att kopplingen mellan den regionala nivån och de

lokala samverkansgruppjerna stärks. Det är även
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Önskvärt att fler myndigheter deltar i samverkan,

såsom Försäkringskassan,Kronofogdemyndigheten,

Skatteverket och h/Iigr-ationsverket.

Uppföljning och statistik

Uppföljningavförekomstoch omfattningavvåld

i nära relationer i Västmanland behöver göras sys-

tematiskt och återkommande för att kunna följa

utvecklingen i länet och avväga insatser mot våld.

Tillgången till statistik på regional nivå är mycket

begränsad.

I enlighet med tidigare länsstrategihar länsge-

mensamma indikatorer tagits fram för att på ett

bättre sätt kunna följa utvecklingen. Socialtjäns-

ternai allakommuneroch länetstjej-och kvinno-

jourer bidrar med statistik till Länsstyrelsen som

sammanställer och analyserar statistiken.

Ett regeringsuppdrag
Länsstyrelsenhar sedan 2011 ett regeringsupp-

drag att stödja samverkanoch samordning som

syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor.

Uppdraget omfattar också barn som bevittnar

våld, hedersrelateratvåld och förtrycksamt pro;

stitution och människohandel för sexuella ända-

mål. Länsstyrelsen är sammankallande för styr-

grupp och regional samverkansgriipp.

utvecklingsmöjligheter

i Utveckla samverkan med flera Inyndigheter:

Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheteit,

Skatteverket och Migrationsverket.

0 Stärkkopplingenmeliaitden regionalaoch

de lokalasamverkansgrupperna.

0 Erbjud-.1kompetensstöd till de lokala

samverkansgrupperna för att Lltvecklasin

samverkan.

0 Fortsatt och Litvecklaarbetet med länsgenien-

sammaindikatorerför uppföljningav länsv

strategin.



4. Bevaraoch Latveclclal{{›i'r'll)fêi.'êli§i'

nivån hos berörda myradigheter
och itleella föreningar'

Personalsom bådemötervåldsutsattaoch vålclsutr

övareskaarbetaLirifrånen kunskapsbaseradprak-

tik. Yrkesverlmammaskaharelevantkompetensför

att kunna utföra sina zirbetsuppgifter.Det behövs

fördjupadekunskaperom särskiltutsattagrupper.

Bebntlig kunskap ska systernatiscrasoch spridas.

utvecklingsmöjligheter

0 Länsstyrelsenerbjuderoch utvecklarkompetens

och metodstöd till kommuner, RegionVästman-

land,myndigheterochideellaföreningar.

I Länsstyrelsensamordnarnätverkför kompetens-

stöd,erfarenhetsutbyteochmetodutvecklingtill

nyckelpersonersommötersärskiltutsattagrupper:

äldre, funkrionshindmdc, ungaoch ungavuxna,

personer med missbruk.

S.Utveckla skydd, stöd och be-
handling “för ltvinnor, barn och män

som utsätts för våld saint stöd till

män som utövar våld

Kvinnor/flickor'ochmåiialpojkarskaerbjudasstöd

ochhjälpavgodkvalitetoavsettvardebori länet.

MänsomLitövarvåldskaerbjudasstödförattupp-

höra med sitt våltlsbeteendc.

Personersomutsättsför våldavnärstående
Vålddrabbarfrämstkvinnor i allasamhällsgrupper'

Oavsettklass,ålder,sexualitet,etnicitet eller funk-

tionsnivä. Bchovenhos utsattavarieraroch stöd-

insatsernamåste kunna anpassastill behov och

omständigheter' i det enskilda fallet.

Möilighet till hemligtboendeinomoch utom

länet är ofta ett nödvändigt stöd. För att kunna

se, möta och störta wildsutsatta, särskilt dem som

tillhör särskilt Litsattagrupper,behöverpersonali

länethagodkunskapochmedvetenhetomvålds-

utsatthet, samt kännedom om de resursersom

finnsatt tillgåi länet.

Flickor och ringakvinnor i åldern 15725år ären

av de grupper somär mestutsatt för olika former

av våld, sexuelltvåld och hedersrelateratvald och

förtryck.AndraLitsattagrupperär kvinnormed

missbruks- och beroendeproblem,kvinnor med

Funktionsnedsättning,äldrekvinnoroch kvinnor

med Lirlâiiudskbakgrund.

utvecklingsmöjligheter

o Säkerställtillgång till hemligtfsláyddatboende.

o Ökakunskaperomsärskiltutsattagrupperoch

deras behov av bemötande och insatser.

Barnsomlevermedvåld i närarelationer:
Ett barn kan varavâldsutsartgenom att utsatt-as

för direkt våld ellergenomatt bevittna våld utfört

avenpersonsombarnetharenberoendeställraing

till, till exempel föräldrar, styvföräldrar, andra släk-

tingar eller person med ansvar för barnet.

Behovenav stöd och hjälp hos barn som bev

vittnar våld är individuella. Pojkar'och Hickorkan

haolikabehov.Ett barnperspektivmedfokuspå

såvälbarns behovav skydd och stöd som barns

rätt till delaktighetskaLitgöragrundennär det

gâillerinsatserför utsatta barn. Metoder för barn

att kunna komma till talsoch berättaom sinaer-

farenheter är viktiga.



Myndighetssamverkan under Förundersökning,

såsom den bedrivs på Barnaluts, underlättar för

barnet. Önskvärt är att både våldsutsatta vuxna

och barn kan fä kontakt med dessa myndigheter

på samma plats och näraliggande i tid.

På skyddadefhenzlig-a boenden behöver barns

behov tillfredsställas och person-alert behöver god

kunskap om barn för att kunna möta deras behov.

Det är väsentligt att både myndigheter som har

skyldighet, och de myndigheter 50111inte har det

som ett uttalat krav, tar kontakt med socialtjänsten

och gör orosanmiilan för barn som riskerar att fara

illa.Kunskapoch rutinerFörberördabehövsföratt

säkerställa att barn som far illa Llppmärksatmntas.

Utvecklingsmöjligheter

o Utveckla lttredningsarbetet inom familjerätten

när det förekommer våld samt riskbedötnningar

avseende vårdnad, boende och umgänge.

o Öka kompetens och kunskap om barn i länets

itemliga/skyddetdeboenden.

o Utvecklakunskapoch rutiner för orosanmälan

till socialtjänsten gällande barn.

Personer som utövar våld mot närstående

Samhälletmåsteerbjudavåldsutövzirtdemän stöd

för att förändra sitt beteende oavsett var i länet

personen bor, Stödet måste också vara individuellt

anpassat och utgå från väldsutövzlrelts riskfaktorer.

Insatser riktade till målgruppen måste verrasäkra

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

PEI kVIHHOI' OClI billTl.

utvecklingsmöjligheter

oAtt vâldsutövaitdemän får tillgångtill stöd och

hjälp inom socialtjänsten i länets alla kommuner.

0 Öka kunskapen om våldsutövande föräldrar.

0 Utveckla och utöka Centrum mot våld.

6. 'tillgång 'till lättillgänglig och

anpassad information för Världs--
utsatta och 'anhöriga

Våldsutsaltta behöver' information för att kunna

sölça hjälp och stöd. Likaså måste våldsutövande

män ges information om hur och var de kan söka

hjälp för att komma ur sitt destruktiva beteende.

Informationenntåstevaralättillgängligoch lätt

att förstå. Det betyder bland annat 'att den ska

finnas på fiera olika språk för dem som inte har

svenska som sitt modersmål och även på lättläst

svenska. information hör finnas på webben och även

som trycksak.

Utvecklingsmöjligheter

i Alla myndigheter ska ha tillgång till information

riktad till våldsutsatta,barn som bevittnatvåld

och våldsutövarre.

0 Information ska finnas tillgänglig på andra

språk än svenska och på lätt svenskar.samt an*

passadtill olikamålgrupper.

7. Lltveackla rättsväsentlets insatser

Mörkertalet när det handlar om anmälan av välds-

brott i :rätarelationerär stort. Brottsförebyggande

rådet ljeräknar att endast tio procent av sexual-

brott mot kvinnor anmäls. Det finns även höga

mörkerml när brott mot barn misstänks.

I den jämställdhetspolitiska inredningen SOU

2015:86, konstateras att det är en låg lagföring i

ärenden som rör våld mot kvinnor. Det är allvar-

ligt,eftersomdet kan leda tillatt våldsutsattastill-

tro till rättsväsendet minskar och att ;nörkertalet

därmed ökar.



Ett professionelltoch respektfullt lyemötande,

framför allt i utredningssittlatioilen, kan vara av-

görande lör utgången i en brottsutredning. Om de

brottsuts-attakännersigskyddadeoch trygga.samt

får ett bra och adekvat stöd Linder Litredning och

rättsprocesskandet ledatillatt flerförövarelaglörs.

Det finns även civilrättsligzlprocesser-inom detta

område rörande till exempel vårdnad, boende och

umgänge, bodelning samt andra rättsliga processer

som migration och vård enligt LVU. Även inom

dessaområdenmåstekunskapenom våldmot kvin-

nor synliggörasoch samordningenmellanrättsliga

processer bör stärkas och Litvecklas.

Kompetensen kring och metoder för arbete

med våld i nära relationer har under senare är för-

bättrats hos polis, åklagare och kriminalvård.

Det finns dock fortfarande arbete att göra inom

det här området. Lagföringen av våld mot kvinnor

i nära relation har inte ökat de senaste åren. Skill-

naderna rörande handläggningav ltontaktförbutl

är stora. Ävenpolisensoch äklagarnzisluandlägg-

ning när det gällerutredningstidenav våldsbrott

mot barn skiljer sig åt. Ett annat viktigt område är

polisens arbete med riskbedömningar.

Bättre arbete med brottsuts-.itt-a,fler riskbedöm-

ningar, identiñltation av riskfaktorer, skydd och

samverkanmellan berörda mwldigheterkan leda

till färre fall av dödligt våld.

utvecklingsmöjligheter

' Mottagandet och bemötandet av våldsutsatta

vuxna och barn ska utvecklas i samverkan mellan

berörda myndigheter.

0 Tid från anmälan till första förhöret med

barnlkvinnor ska kortas.

I Lärdom ska tas av genomförda ärenden med

dödligellerallvarligutgång,med syfteatt för-

bättra rutiner (haverikonlnlissiozl).

0 Män som döms för våld i nära relation, våld

mot bam ochlcller sexualbrott ska i större

utsträckning genomgå återiallsförcbyggande

insatser inom Kriminalvården.

8. Ha2z::1er‘si'e!a"mratvålri och förtryck

ska 'föarhinelreisoch motverkas

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i

kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar

kring detta. Vanligtvis drabbas unga kvinnor och

Hickor,men ävenungamän ochpojkarblirutsatta

förförtryckellertvingasdeltai förtryck.En särskilt

utsatt grupp är hbtq-personer som lever i familjer

med hedersnormer.

Det är viktigt att utsatta personer nås av infor-

mation om hur de kan få stöd. Men också att de

som möter de utsatta, till exempel inom skolan,

blir medvetna om och kan upptäcka hedersrela-

terat förtryck och misstanke om tvångsälctenskap.

I Västmanland har under de senaste åren utbild-

ningar genomförtspå såväl grundläggandesom

spetsnivzå för yrkesverksamma son1 kan möta den-

11aproblematik. Regelbundna informationsinsatser

riktade till Skolungdomar har också bedrivits. Efter-

frågan på dessa insatser har inte minskat, så det är

angelägetatt de fortsätter.

Samverkan mellan myndigheter och ideella för-

eningar är angeläget för att förhindra förtryck och

våld. särskilt när det gäller att förhindra tvångs-

åktenskap eller ta hem personer som befinner sig

i andra länder.

utvecklingsmöjligheter

o Informerar kvinnorfllickor och mänlpojk-ar

om deras rättigheter, fränlst inom ramen för

skolans verksamhet.

o Stärk Resursteam Heder, myndighetsföre-

trädaremed spetskompetensi hedersfrägor.

o Genomför utbildningsinsatserför berörda

myndigheter och ideella föreningar.

o Stärk samverkan mellan berörda aktörer,

myndigheter och ideella föreningar.



9. Förhindra och motverka

jtrrostittstioai och människo-

handel för sexuella ändanaâi

Människohandel För sexuella ändamål innebâir

grova kränkningar av människors värdighet. Det

är framförallt kvinnor och barn, bade flickor och

pojkar, som rekryteras och transporteras över

gränserna Förarr tttnyrrjas i prostitution.

De Hestasom är lltselttalför prostitutionär dock

boende iVäsrntanlarud eller i näraliggantle län. De-

bnråldernFöratt ta emotersättningFörsexkanvara

under 15 år, och det är både Hickoroch pojkar som

är tttsarta. I stort sett är det bara män som köper sex.

l Västmanland fil'lI15en etablerad samverkans-

plan Förmyndighetersstöd till dem som utsatta

Förprostitutionoch människohandel.Under Hera

är har särskilda insatsveckor gjorts i samverkan för

att kartläggaförekotnstavprostitution.Ingatecken

tytlet på att prostitution minskar i länet.

21

Prostitution och nränniskohandel känner inga

länsgränser.Ökad samverkanmellan näraliggair

de län, i Första hand tttifrån polisens och åklagar-

myndighetens regionala organisation, är därför

nödvändig.

Utvecklingsmöjligheter

0 Motverka attityder kring sexköp.

I Starkamyndighetssamverkankring mäiuirisko-

handel och prostitution.

0 Geiromföra lltbildllil‘lgSil‘1S21['S€l',grund- och

spetsutbildningar, för berörda nuyndigheter

och ideella Föreningar i dessa frågor.

0 Utveckla och stöd arbete med en länsöver-

gripande koordinator Förstöd till myndighets-

samverkan och stöd till eller för människo-

handel och prostitution inom Region Mitt

(Västmanlands län och Gävleborgs län).
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VÄLD I NÄRARELATIONER I Strategi för myndighetssamverkanivästmanlands län 2017-2020

Mänsvåldmotkvinnorskaupphöra
Länsstyrelsenharuppdragfrånregeringenattstödjasam-
ordningenavinsatseri länetsomsyftartillattmotverkamänsvåld

motkvinnor.Somgrundfördennalänssamverkanliggerenstrategi

somantogsår2009ochsomnuomarbetatsförandragången.

Dennyastrategingälleråren2017-2020ochinkluderarheders-

relateratvåldochförtrycksamtprostitutionochmänniskohandel

försexuellaändamål.

Genomstrateginochenårlighandlingsplanläggsgrunden
förettänmermâlinriktatochsamordnatarbetemotmänsvåldmot
kvinnor.Syftetärattlänetskommuner,hälso-ochsjukvårdsamt

andraberördamyndigheterskasamverkaochsamordnasittarbete i
förattutvecklastödettillvåldsutsattai närarelationer(kvinnor,
mänochbarn)samtförebyggaochavskaffavåldet.

Välfungerandeinsatserförutsätterävensamverkanmedideella

föreningari länetsombedriverstödarbeteinomdeområdensom

strateginomfattar.

Ennyhet är dengemensammastyrgruppsomdesam-

verkandemyndigheternatillsatt.Styrgruppenharmandatattfatta
besluti respektiveorganisation,vilketinnebärattstödeti länet j

kanblieffektivt,likvärdigtochavgodkvalitet.

STRATEGINSNIO INSATSOMRÅDEN

1.Utvecklaochstärkdetvåldsförebyggandearbetet
Mer uppmärksamhetbehöverläggaspåorsakertill våldi nära

relationerochstörrefokusmåsteocksåriktasmot mänoch pojkar.

Då mänsvåldmot:kvinnorgrundarsigi bristpåjämställdhet

krävsett aktivtjämställdhetsarbetepåsamhälletsallanivåer.

Utvecklingsåtgärder

' Påverkaungasattityderochvärderingar.

' Engageramänochpojkar.
0Ökatillgänglighetenavv:i.ldsf6rcbyggandeinsatser

i Förskola,skolaochinomidrottsrörelscn.

2.Förbättradupptäcktavvåldsutsatta
Tidigupptäcktavvåldgerstörremöjligheteratt Förhindrafort-

sattvåldochgebättrestödtill våldsutsatta.Det finnsgrupper

därdetär särskiltangelägetatt tidigt upptäckavåldsutsatthet.
Ensådangruppär flickorochungakvinnori åldern13-25år.

a:Utvecklingsåtgärder
' Spridochgekunskapommetoderför tidig upptäcktav

våldsutsatthetinomsocialtjänstochhälsovochsjukvård.

- Utvecklasamverkanmellanyrkesgruppersomarbetar

meddjurskyddochsocialtjänsten.

' Ökakunskapenomvuxnasochbarnsvåldsutsatthct

förolikaaktöreri samhället.

' Ökakunskapenomflickorsochungakvinnorsutsatthet.

3.Samverkan,samordningochuppföljning
Våldsutsattapersoner,såvälvuxnasombarn,kommeroftai kon-

taktmedfleraolikamyndigheterochaktörer.Samverkankring

individensbehovärdenviktigasteframgångsfaktornförarrupp-

täckavåldochgestödtill våldsutsatta. l

E Utvecklingsåtgärder
' Utvecklasamverkanmedflermyndigheter:Försäkringskassan,

Kronofogdemyndigheten.SkatteverketochMigrationsverket.

' stärkakopplingenmellandenregionalaochdelokalasam-

verkansgrupperna.

' Erbjudakompetensstödför till delokalasamverkans-

gruppernaFörattutvecklasinsamverkan.

- Fortsättaatt utvecklaarbetetmedlänsgemensamma

indikatorerFöruppföljningavlänsstrategin.

4.Bevaraochutvecklakompetensnivån
Personal som möter både våldsutsatta och v-.ildsutövartz .skaarbeta

utifrånenkunskapsbaseradpraktik.Befintligkunskapskasyste-

matisetasoch spridas.

ElUtvecklingsåtgärder
-Länsstyrelsenerbjuderochutvecklarkompetens-och

metodstöd.
- Länsstyrelsensamordnarnätverkför kompetenssröd,

erfarenhetsutbyteochmetodutvecklingtill nyckelpersoner.
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5.Utvecklaskydd,stödochbehandlingfördemsom
utsättsförvåldsamtstödtillmänsomutövarvåld
Kvinnoritlickoroch mänlpojkat skaerbjudasstöd och hjälp av

god kvalitet oavsett vart de bor i länet. Män som utövar våld ska

erbjudasstöd för att upphöra med sitt våldsbeteende.

Personersom uträzrsför våld nu närstående

ElUtvecklingsåtgärder

' Säkerställtillgångpå hemligt/skyddatboende.

' Öka kunskap om särskiltutsatta grupper och

deras behov av bemötande och insatser.

Barn som lever med wild i nära relationer

låUtvecklingsåtgärder
' Utvecklauttedningsarbetetinom familjerättennär det

förekommervåldochriskbedömningaravseendevårdnad,

boendeochumgänge.

' Öka kompetensochkunskap om barn i länetshemliga/

skyddadeboenden.

' Utvecklakunskapochrutiner för orosanmälantill

socialtjänstengällandebarn.

Personersomsträvarvåldmotnärstående
Utvecklingsåtgärder

' Att väldsutövandemän får tillgångtill stöd ochhjälp

inomsocialtjänsteni länetsallakommuner.

' Öka kunskap om våldsutövandeföräldrar.

° Utvecklaoch utöka Centrum mot våld.

6.Tillgångtilllättillgängligochanpassadinformation
Våldsutsattabehöverinformationförattkunnasökahjälpochstöd.

Likasåmåstevåldsutövandemän gesinformationom hur ochvar

dekan sökahjälpföratt kommaut sitt destruktivabeteende.Den

informationenmästevaralättillgängligochlätt att Förstå.

E!Utvecklingsåtgärder
- Allamyndigheterskaha tillgångtill informationriktadtill

våldsutsattaochvåldsutövare.

' Informationskafinnastillgängligpå andraspråkän svenska,på

lättsvenskasamtvaraanpassadtillolikamålgrupper.

' En gemensaminformationsplatsomstödför våldsutsattapå

kommunernas och Region Västmanlands hemsidor ska utvecklas.

7.Utvecklarättsväsendetsinsatser
Idag finns det ett stort mörkertal vad gälleranmälan av vålds-

brott i nära relationer. I den jämställdhetspolitiska utredningen

konstaterasatt det är låg lagföringi ärendensom rör våld mot

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

sattes tilltro till rättsväsendet minskar och att mörkertalet ökar.

H Utvecldingszitgiirdcr

° Mottagandet och bemötandet av våldsutsatta vuxna och

barn ska utvecklasi samverkanmellanberördamyndigheter.

° Tid från anmälan till första förhöret ska kortas.

I Lärdomska tasavgenomfördaärendenmed dödlig eller I

allvarligutgång medsyfteatt förbättra rutiner.

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

ochlellersexualbrottskai störreutsträckning genomgå

återfallsförebyggandeinsatserinom Kriminalvården.

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

sexualitetochkulturellaföreställningarkring detta. Vanligtvis g

drabbas unga kvinnor/flickor,men även unga män!pojkar blir i

utsatta för förtryckellertvingasdelta i förtryck. l

Utvecklingsåtgärder i
' Informerakvinnorlflickorochman/pojkarom deras I

rättigheter, främst inom ramen för skolans verksamhet.

- Stärk ResursteamHeder, rnyndighetsföreträdaremed

spetskompetensi hedersfrågor

- Genomför utbildningsinsatserför berördamyndigheter

ochideellaföreningar.

- Stärk samverkanmellanberördaaktörer,myndigheter

och ideella föreningar.

9.Förhindraochmotverkaprostitutionochmännisko-
handelförsexuellaändamål
Människohandel Försexuella ändamål innebär grova kränk-

ningar av människorsvärdighet. Det är nästan bara män som

köpersex.I länetfinnsen etableradsamverkansplanFörmyndig-

hetersstöd tillutsattaFörprostitutionoch människohandel.

Under flera år har särskildalnsatsveckori samverkangjorts

föratt kartläggaförekomstavprostitutioni länet. Det finnsinga

teckenpå att prostitutioneni länet minskar.

I
E Utvecklingsâtgärdet
- Motverkaattityderkring sexköp.

- Stärk myndighetssamverkankring människohandel

ochprostitution.

-Genomför utbildningsinsatser.grund- ochspets»

utbildningarför berördamyndigheteroch ideella

föreningari dessafrågor.

' Utvecklaoch stödarbetet med en länsövergtipande

koordinator förstöd till myndighetssamverkanoch stöd

till offer för människohandeloch prostitution inom

Region Mitt (Västmanlands län och Gävleborgs län).

Länsstyrelseni Västmanlands län o www.lansstyrelsemsefvastmanland o 010-22490 00
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Mänsvåldmotkvinnorskaupphöra
Länsstyrelsenharuppdragfrånregeringenattstödjasam-
ordningenavinsatserilänetsomsyftartillattmotverkamänsvåld
motkvinnor.Somgrundfördennalänssamverkanliggerenstrategi
somantogsår2009ochsomnuomarbetatsförandragången.

Dennyastrategingälleråren2017-2020ochinkluderarheders-

relateratvåldochförtrycksamtprostitutionochmänniskohandel
försexuellaändamål.

Genomstrateginochenårlighandlingsplanläggsgrunden
förettänmermålinriktatochsamordnatarbetemotmänsvåldmot
kvinnor.Syftetärattlänetskommuner,hälso-ochsjukvårdsamt

andraberördamyndigheterskasamverkaochsamordnasittarbete

för att utvecklastödettill våldsutsattai närarelationer(kvinnor,

mänochbarn)samtförebyggaochavskaffavåldet.
Välfungerandeinsatserförutsätterävensamverkanmedideella

föreningarilänetsombedriverstödarbeteinomdeområdensom
strateginomfattar.

Ennyhet är dengemensammastyrgruppsomdesam-

verkandemyndigheternatillsatt.Styrgruppenharmandatattfatta
besluti respektiveorganisation,vilketinnebärattstödeti länet
kanblieffektivt,likvärdigtochavgodkvalitet.

HANDLINGSPLAN 2017

i. Utvecklaochstärkdetvåldsförebyggandearbetet
Meruppmärksamhetbehöverläggaspåorsakertill våldi nära
relationerochstörrefokus:nästeocksåriktasmotmänochpojkar.
Dåmänsvåld mot kvinnorgrundatsigi bristpåjämställdhet
lcrävsettaktivtjämställdhetsarbetepåsamhälletsallanivåer.

Utvecklingsåtgâitdei", insatser och ansvar

I PåverkaungasEllllljftitfl"ochVåltálffrillgzlt.

Engageramänochpojkar.
*Insataz-Projektet"Enkomm:rmfit"får: våld”.
*AnsvnrrVästerås:mdi .ramverkanmedMän_förjämställdhet.

' Öka tillgängligheten av våldslotcbyggnncleinsatser

i lcirskoltuskolaoch inom itlrottsrâitelseti.

2.Förbättradupptäcktavvåldsutsatta
Tidig upptäcktavvåldgerstörremöjligheterattFörhindrafort-

sattvåldochgebättrestödtill våldsutsatta.Det finnsgrupper
därdetärsärskiltangelägetatt tidigt upptäckavåldsutsatthet.
Ensådangruppärflickorochungakvinnori åldern13-25år.

Utvecklingsåtgärclcr,insatserochansvar
Spridochgekunskapommetoderför tidig upptäcktav

våldsutsatthetinomsocialtjänstochhälso-ochsjukvård.
* Insats: Weéblaur:am wild, ¢'3'w'z'g:zutfiildningsinxatsen

*AnsvaraLänsstyrelsen.

Utveckla samverkanmellan yrkesgruppersom arbetar

meddjurskyddochsocialtjänsten.
* Insats:Genomförande:zuprojektmedmedelfrån

Sørialrgrrelren.

*AnsvaraLäntrgrrølrer-r.

Ökakunskapenomvuxnasochbarnsvåldsutsatthet
förolikaaktöreri samhället.

*rInsats:UtIu'!'d1zirzg:£n:at:fårfärska/r:ochska/cr.
*An.wm'.-LänstyrelsenochBzzrmzlamVästmanland

' Ökakunskapenomflickorsochungakvinnorsutsatthet.
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3.Samverkan,samordningochuppföljning
Vâldsutsactapersoner.såvälvuxnasombarn, kommerofta i kon-

takt med fleraolika :myndigheteroch aktörer.Samverkankring

individensbehovär den viktigastelrarngångsfalctornföratt upp-

täckavåld och gestöd till våldsutsatta.

[ilUlvecklingsåigâirder, insatser och 1II1SV:ll'

Utveckla samverkan med fler myndigheter: Försäkringskassan,

Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Migrationsverket.

*Im:1ts.' Kontakt m: :ned de olika myndigheterna

ochsørmoervlrøzndiskuterar.

*/lnsvar: Liimxtyrclmz.

' Stark kopplingen ITlCll3t1clan I'Cgi0i'1;I!:ls:am\'e1l<:u1sgruppc:1

o: lr de lokala sann-cirkansgrupjacrna.

- F,rlJju:le1kornpetcnssröd till dc lokala samverkans-

gruppetna {hr att utveckla sin samverkan.

Fortsattaatt utvecklaarbetetmed länsgemensarnma

indikatorerför uppföljningav länsstracegin.

*Ina-am Utvecklaochfärja indikatorer:

*An.s'var.-L:'1'ns.nj/relrmimmuer/amtsacioltjänsterna,Polisen,

Ãh/zzgarhammaren,IG-iminrzloården.RegionVismrøzrz/nnd

ochçfq-ochhoinnojourerno.

4. Bevaraochutvecklakomperensnivån
Personalsommöterbådevåldsutsattaochvåldsutövare,skaarbeta

utifrånen kunskapsbaseradpraktik.Befintligkunskapskasyste-

rnatiseras och spridas.

Utveclclingsåtgärcler, insatser och ansvar

Länsstyrelsenerbjuderoch utvecklarkornpetensAoch

metodstöd.

*In.mts: Genomföranthifdningrrrochkornpetenrsräd.rrrrnr

webb/eur:motvård.

*AnsvaraLänrsgrrehen.

LänsstyrelsensamordnarnätverkFörkomperensstöd,

erfarenhetsutbyteoch metodutvecklingtill nyckelpersoner.

*Insatss Genomföra2:-:'z't:/er!e:trz'zj_‘j‘?zr_fe'irnyckerjoersonersom

miter äldre,fimhtionshindrørde,personeri hederrkonrext

ochpersoneriprostitutionellermänniskohandel

*Ansorzn Länsstyrelren_

5. Utvecklaskydd,stödochbehandlingfördemsom
utsättsförvåldsamtstödtillmänsomutövarvåld
Kvinnor/flickoroch män/pojkar ska erbjudasstöd och hjälp av

god kvalitet oavsett var de bor i länet. Män som utövar våld ska

erbjudasstöd Föratt upphöra med sitt våldsbeteende.

Personersomutsättsförvåldavnärstående
E Utvecklingsåtgärcler, insatser och ansvalr

' Säkerställtillgångtillhemligtlslcjøclrlatboende.

- Öka kunskap om såirskiltutsatta grupper och

deras behov av bcrnötasncleUH]!rummet.

Barnsomlevermedvåldi närarelationer
E Utvecltlixtgsåtgärclcr, insatser och ansvar

' Llutccklaulredningsarbctcrinom larniljeratter1nar (let
ljürcl-:uurnrntrrvâltl och nskbc-tlörnnirrgar avseende: vårtlmnl,

lJOEHLlÖ OCl] lIiTlE_'i[l13-'_’L‘.e. .

' Öka kompetens och kunslcap om barn i länets herrrligar'

sksjrlclaclc:boenden.

Utvecklakunskapoch rutiner Förorosanmälantill

socialtjänstengällandebarn.

*Insats*Ökakompetensochstäd i att tohorn rutiner'

ochblankettersamtrrthirHningrimorsförfärs/eolaochskola.

*Ansvar-rRegionVisrrrranhzndsamt Lrinmyrelmztill-

mmmam med Barnaby: Wumanland.

Personersomutövarvâldmotnärstående
Iltveclclingsåtgärcler, insatser och ansv-ar

Att våldsutövandepersonerfår tillgångtill stöd och

hjälp inom socialtjänsteni länetsallakommuner.

*Arm/arr Kommunerna.

' Öka lâllllfsliâtpällom våldsutötøzrndeföräldrar.

' Utvcckla och IrtölsaCÅrntrum mot våld.

LänsstyrelseniVästmanlands län 0 www.lansstyrelsemse/vastmanland o 010-2249000
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6.Tillgångtilllättillgängligochanpassadinformation
VirldsutsattabehöverinformationFörattkunnasökahjälpochstöd.

Likasåmåstevåldsutövandemängesinformationomhurochvar

dekansökahjälpförattkommautsittdestruktivabeteende.Den

informationenmåstevaralättillgängligochlättattförstå.

iiiUtvecklingsåtgärder,insatserochansvar
' Allamjzridipglictetsl-trihatillgångtill llii-LJTTliäLiOii.tilátatltill

våltlsiztsritizi,bam som l)(‘\'iLlll‘d[våcloch søåltlsutraxiate.

-Info:-n1;4;:i¢_unskafinnastillgänglig:påairtlra.stnåkfin.svcnsl-ia.

på latt SVCHSl-(ii.‘;iH1‘\E\r'£{l'é1antrzrssatltill olika 'iTlålglllllptfil

7.Utvetklarättsväsendetsinsatser
Idagfinnsdet ett stort mörkerralvadgälleranmälanav vålds-

brotti närarelationer.Iden jämställdhetspolitiskautredningen

konstaterasatt detär låglagföringi ärendensomrör våld mot

kvinnor.Det är allvarligt,eftersomdetkan ledatill att våldsut-

sattastilltro till rättsväsendetminskarochatt mörkertaletökar.

I] Urvecklingsåitgärtler,insatserochansvar

I Mottagandetochbemötandetavvåldsutsattavuxnaoch

barnskautvecklasi samverkanmellanberördamyndigheter.

' Tid från anmälantill forstaförhöretskakortas.

Lärdomskatasavgenomfördaärendenmeddödligeller

allvarligutgångmedsyfteattFörbättrarutiner.

i*Insats:Undersökamiujltjg/refertillsamverkan

(binder ("farm cwsekretessmed mera).

*AnsvaraLänstyrelsen.

Mänsomdömsförvåldi närarelation,våldmotbarn

ochlellersexualbrottskai störreutsträckninggenomgå

återfallsförebyggandeinsatserinomKriminalvården.

*Ansvara-Kriminalvården.

8.Hedersrelateratvåldlförtrytkförhindrasochmotverkas
Hedersrelateratvåldochförtryckharsingrundi kön,makt,

sexualitetochkulturellaFöreställningarkringdetta.Vanligtvis

drabbasungakvinnor/flickor,men ävenungamän/pojkarblir

utsattaförförtryckellertvingasdeltai förtryck.

n Utvccklingsåtgärtlcr,insatser'ochansvar
Informerakvinnorlflickorochrnänlpojkaromderas

rättigheter,främstinomramenförskolansverksamhet.

StärkResursteamHeder,myndighetsföreträdaremed

spetskompetensi hedersfrågor.
*Insats.'De:band/dromkärlek.
*An.war:RäddaBarnentillsammansmedkommunerna.

Genomförutbildningsinsatserförberördamyndigheter

ochideellaföreningar.
*An.war.'Länsstyrelsen.

Stärk samverkan mellan berörda aktörer, myndigheter

ochideellaföreningar.
*ArrmanLänssgnrlsen.

9.Förhindraochmotverkaprostitution
ochmänniskohandelförsexuellaändamål
Människohandelförsexuellaändamålinnebärgrovakränk-

ningaravmänniskorsvärdighet.Det ärnästanbaramänsom

köpersex.I länetfinnsenetableradsamverkansplaitförmyndig-

hetersstödtill utsattaFörprostitutionochmänniskohandel.

UnderHeraårharsärskildainsatsveckori samverkangjortsför

attkartläggaFörekomstavprostitutioni länet.Det finnsinga

teckenpåattprostitutioneni länetminskar.

IllUtveeklingsåtgätder i
Motverkaattityderkringsexköp.
*Insats:Kampanjen”Duavgår!"

*AnsvanLänsstyrelsentillsammansmedlänetskommuner.

Stärkmyndighetssamverkankringmänniskohandel

ochprostitution.
*Ann/arsLänsstyrelsen.

Genomförutbildningsinsatser,grund-ochspets- l

utbildningarFörberördamyndigheterochideella
. . . . l

föreningar1dessafragor. j
*ArtswrrrLänstyrelsen.

l
Utvecklaochstödarbetetmedenlänsövergripande

koordinatorförstödtillntyndighetssamverkanochstöd

til!offerförmänniskohandelochprostitutioninom
RegionMitt (VästmanlandslänochGävleborgslän).

*Insats:försöksverksamhetunder2017.

*Amvar:LänsstyrelsentillsammansmedVdxterfismm‘. l

LänsstyreiseniVästmanlandslän 0 www.lansstyrelsen.se/vastmanlando 010-2249000
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Styrgrupp våld Västmanland 2017

Länsstyrelsen, sammankallande
Pernilla Börjesson,utvecklingsledare våld
pernilla.borjesson@lansstvrelsen.se

Ulrika Nilsson, avdelningschef samhällsutveckling
ulrika.u.nilsson@lansstvrelsen.se

Kriminalvården

Henrik Svärd, frivårdschef Mälardalen
henrik.svard@kriminalvardense

Äklagarkammaren
Ingrid Isgren,chefsåklagare,Äklagarkammaren i Västerås
ingrid.isgren@aklagarese

Polisområde Västmanland
Tommy Gustafsson, t.f. polisområdeschef i Västmanland
tornmv-e.gustafsson@polisen.se

RegionVästmanland
Anne-Marie Svensson,hälso- och sjukvårdsdirektör RegionVästmanland
anne-marle.svensson@reglonvastmanlandse

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

Hallstahammar-Surahammar-Sala

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

Fagersta-Norberg-Skinnskatteberg
Lise—LotteEriksson,socialchef Norbergs kommun
liselotte.erikss0n@norberg.se

Västerås Stad
Eva Sahlén, socialdirektör Västerås Stad

eva.5ahlen@vasteras.se

Postadress _ Besöksadress TeIefonlFax WebblE-post
721 86 VASTERAS Västra Ringvägen ‘i 010-224 90 OG(vx) www.lan5styrelsen.se/vastmanland

VASTERÅS 010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsense
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På sändlista

Fagersta
Per Österberg, t.f. förvaltningschef Fagersta
per.0sterberg@fagersta.se

Hallstahammar

Lillemor Quist, förvaltningschef Hallstahammar
lillem0r.quist@hallstahammar.se

Kungsör

Pamela Strömberg-Ambres, socialchef Kungsör,
pamela.stromberg-ambr0s@kungs0r.se

Köping

Anna Bernanker, t.f. förvaltningschef Köping
anna.bernanker@k0ping.se

Sala

Per Ström, socialchef Sala,
ger.strom@sala.se

Skinnskatteberg
Maria Dillner, sektorchef Skinnskatteberg
maria.dilJner@skinnskatteberg.se
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Regional samverkansgrupp för kvinnofrid 2017

Länsstyrelsen sammankallande

Pernilla Börjesson,funktionsledare SocialHållbarhet

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

KungsörAnn-Mari Ahlqvist, socialsekreterare

Köping Lise-Lotte Niiranen, kvinnofridssamordnare

Norberg Roger Englund, kvinnofridssamordnare

Polisområde Västmanland Ann-Kristin Beutler, enhetschef

BlNR 2 samt Therese Törnros, Brottsoffer- och

Personsäkerhetssamordning

Region Västmanland Lena Bergglund, verksamhetsutvecklare

Vårdval samt CeciliaÖhrn, utvecklingsledare Barn- och
Ungdom

Sala Sofie Erlandsson, socialsekreterare

Skinnskatteberg RogerEnglund,kvinnofridssamordnare

Surahammar Freja Larsson, kvinnofridssamordnare

Västerås Carl-Johan Olofsgård, kvinnofridssamordnare

Ãklagarkammaren Jessica Wenna, åklagare

ADJUNGERADE

ATSU, Ewa Norling

Boj Agneta Berg

IKKRKhadijeh Hassanpuoroch Mariam Afrasiabpour
Kvinnojouren KAKSofia Degerfeldt
Kvinnojouren Västerås Elin Hedén
Tjejjouren Ronja Tove Engström

Kvinnojouren SalaCornelia Moen och Kerstin Bouvin
Västerås Stadsmission Sofie Berglund

Besöksadress Telefon/Fax Webb/E—posl
Västra Ringvägen 1 010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.selvastmanland
VASTERÄS 010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se


