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1. Inledning 

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott som drabbar kvinnor, barn och män, våldet berör 
hela samhället. Ytterst handlar det om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. V åld och 
andra övergrepp mot kvinnor och barn är enligt regeringen idag den mest akuta 
jämställdhetsfrågan och de lyfter fram det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet som 
utgångspunkt fOr att motverka våldet: "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och 
män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet". l det målet 
inkluderas våld mot kvinnor, barn och män i nära relationer, våld i samkönade relationer, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt människohandel för sexuella ändamål och prostitution. 
Det är de områden som ingår i denna strategi. 

Våldet innebär allvarliga hälsomässiga, sociala, ekonomiska och juridiska dimensioner för 
såväl individen som samhället. Utöver lidande för de utsatta, orsakar våldet stora 
samhällsekonomiska kostnader. Socialstyrelsen beräknar kostnaderna årligen till mer än tre 
miljarder kronor för sjukvård, rättsväsende och socialtjänst. Till det kommer ungefår två 
miljarder kronor för frånvaro från arbete, överföringar i försäkringssystemet samt kostnader 
för ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för våld är svårt att beräkna, vilket gör uppskattningen 
ungefärlig. 

Behovet av myndighetskontakter hos våldsutsatta kan vara omfattande och de kan vara 
aktuella hos flera olika myndigheter. Det kan handla om upprepade kontakter med 
socialtjänst, hälso- och sjukvården, polis, åklagare, domstol, Skatteverket, Migrationsverket, 
Kriminalvården, skola med mera. Väl fungerande stödinsatser fOrutsätter hög grad av 
samverkan mellan myndigheterna och även med de ideella föreningarna som bedriver 
stödarbete inom området. Kvinnor, barn och män ska få rätt stöd och hjälp samt sina 
rättigheter tillgodosedda. 

Syftet med strategin är att länets kommuner, landsting och berörda myndigheter, samverkar 
och samordnar sitt arbete för att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer - kvinnor, 
barn, män - samt att förebygga och avskaffa våldet. 
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2. Strategins utgångspunkter 

2.1 Syfte 
Syftet med denna strategi är att länets kommuner, landsting och samverkande myndigheter 
samverkar och samordnar sitt arbete för att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer
kvinnor, barn och män - samt att förebygga och avskaffa våldet. I samverkan ska även de 
ideella föreningarna i länet med verksamhet inom området ingå. 

2.2 Mål 

Det långsiktiga och övergripande målet är att mäns våld mot kvinnor i Västmanland ska 
upphöra. 

Delmål är: 

• K vinnorlflickor och män/pojkar ska erbjudas råd, stöd och hjälp av god kvalitet och 
hög tillgänglighet oavsett vart i länet de bor. 

• Samverkan i länet stödjer och utvecklar arbetet hos myndigheter och frivilliga 
föreningar samt bidrar till att insatser samordnas och att resurser används optimalt. 

• Kunskaps- och kompetensnivån ska vara hög hos berörda myndigheter och frivilliga 
föreningar. 

2.3 Länsstrategins tre målgrupper 
Länsstrategin mot mäns våld mot kvinnor har tre målgrupper, alla med olika behov att beakta. 

Kvinnor som har utsafts [ör våld i nära relation 

Omfattar även flickor under 18 år. Med nära relation avses i första hand en person som 
kvinnan har eller har haft ett förhållande, varit gift eller sammanbott med under 
äktenskapsliknande förhållanden. Ä ven andra personer, till exempel föräldrar, syskon, barn, 
styvbarn och annan person som kvinnan är nära släkt med eller en person som kvinnan är i 
beroendeställning till omfattas av målgruppen. Ä ven utsatta personer i samkönade relationer 
samt män utsatta av kvinnor ingår i målgruppen. 

Barn som upplevt våld eller andra övergrepp av närstående vuxna. 

Barn som lever med våld i familjen är offer för brott och har rätt till stöd och hjälp. Med barn 
som upplever våld avses att barnet har sett eller hört våld alternativt själv utsatts för direkt 
våld. Till ett barns närståendekrets hör främst barnets mamma, pappa eller fosterföräldrar, 
men även styvförälder/förälders sambo och vuxna syskon hör dit. 

Män som utövat våld mot närstående 

Omfattar även pojkar under 18 år samt kvinnliga förövare. Män som utövar våld gentemot 
närstående kvinna och/eller barn/styvbarn genom fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som ingår 
i ett mönster av dominans och förtryck där mannen skaffar kontroll över sitt offer. 
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3. Insatsområden 

3.1 Stärkt och utvecklad samverkan 

Den lokala och regionala samverkan i länet behöver stärkas och utvecklas. 

3.1.1 Regional samverkansgrupp 

Regionala samverkansgruppens arbete utgår från den regionala strategin mot mäns våld mot 
kvinnor. Medlemmar är berörda myndigheter samt att länets frivilliga fOreningar, ständigt 
adjungeras. 

Åtgärder 
• Polisen, kriminalvården, landstinget, åklagarmyndigheten och alla länets kommuner 

ska vara representerade i den regionala samverkansgruppen. 
• Den regionala samverkansgruppen ansvarar fOr uppfdljning av länsstrategin. 
• Den regionala samverkansgruppen träffas minst fyra gånger per år, Länsstyrelsen är 

sammankallande. 

3.1.2 Lokala samverkansgrupper 

Länet har lokala samverkans grupper, grupperna är tvärprofessionella och består av 
representanter från berörda myndigheter och frivilliga fdreningar. 

Åtgärder 
• Alla samverkansgrupper ska ha en grundrepresentation från socialtjänsten, polis, 

primärvård, frivård och frivilliga fOreningar. Representation från andra delar av 
kommunal verksamhet, såsom skola, äldreomsorg, handikappomsorg och 
missbruksvård är önskvärd. 

e Kopplingen mellan den regionala och de lokala samverkansgrupperna stärks. 
• Varje samverkans grupp ska ha aktuell handlingsplan fdr sitt arbete. 
• De lokala samverkansgrupperna erbjuds kompetensstöd fOr att utveckla praktisk 

samverkan. 

3.2 Förbättrad kunskap om fOrekomst av våld i Västmanland 

Länet behöver ökad kunskap om fdrekomst av våld i Västmanland. För att kunna fOlja 
utvecklingen har indikatorer tagits fram, fdr att möjliggöra uppfOljning av dessa behövs det 
statistik från berörda aktörer i länet. 

Åtgärder 
• Kommunernas socialtjänster tar fram gemensamma lösningar fOr att systematiskt 

kunna kartlägga antalet våldsutsatta i nära relation samt antal barn som upplevt våld. 
e Länets tjej- och kvinnojourer tar fram gemensamma lösningar fOr att kunna bidra till 

kartläggning av våldsutsatta. 
• Länsstyrelsen ansvarar för en årlig sammanställning och analys av statistiken, samt 

uppföljning av indikatorer. 
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3.3 Förbättrad u pptäckt av våldsutsatta 
Det är angeläget att samhället kan upptäcka våldsutsatthet tidigt. För att det ska möjliggöras är 
kunskap och engagemang hos berörda yrkesgrupper en förutsättning. Ä ven andra aktörer i 
samhället behöver uppmärksammas på våldsutsatthet och ges redskap för tidig upptäckt. 

Åtgärder 
• Sprida och stimulera metoder för tidig upptäckt av våldsutsatthet inom socialtjänst och 

hälso- och sjukvård. 
• Öka kunskapen om kvinnors och barns våldsutsatthet hos andra aktörer i samhället. 

3.4 Bevarad och höjd kompetensnivå hos berörda myndigheter och frivilliga 
föreningar. 

Personal som möter våldsutsatta och våldsutövare behöver regelbunden kompetensutveckling 
om våld och andra övergrepp av närstående. För de som arbetar med våldsutsatta kvinnor 
behövs. det fördjupade kunskaper om de särskilt utsatta grupperna. 

Åtgärder 
• Länet erbjuds kompetensstöd av Länsstyrelsen, utbildningsplan tas fram i samråd med 

den regionala samverkansgruppen. 
• Inrätta nätverk för kompetensstöd och erfarenhetsutbyte för nyckelpersoner inom 

socialtjänsten inrättas. 

3.5 Utvecklat och stärkt stöd, vård och behandling 
Kvinnorlf1ickor och män/pojkar ska erbjudas stöd och hjälp av god kvalitet oavsett vart de bor 
i länet. 

3.5.1 Kvinnor som utsatts/ör våld i nära relation 

Våldsutsatta kvinnor i länet ska erbjudas ett gott stöd. Våldsutsatta kvinnor som är särskilt 
utsatta behöver uppmärksammas, dessa grupper är unga kvinnor, äldre kvinnor, kvinnor med 
funktionshinder, kvinnor med missbruksproblematik, kvinnor med invandrarbakgrund samt 
hbt-personer (homo-, bi- och transsexuella personer). 

Åtgärder 
• Öka kunskaperna om de särskilt utsatta grupperna och deras behov av särskilda 

insatser. 
• Öka tillgången till hemligt/skyddat boende genom att fler kommuner ansluter sig till 

nätverket Kompotten. 
• Säkerställa långsiktigt finansieringsstöd för Arosdöttrarnas Tjej- och Kvinnobeskydd. 

3.5.2 Barn som upplevt våld eller andra övergrepp av närstående 

Barn som upplevt våld eller andra övergrepp av närstående ska uppmärksammas samt 
erbjudas gott skydd och stöd. 
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Åtgärder 
• Öka kunskapen om barn som upplever våld. 
• Stötta berörda myndigheter att ta fram rutiner för SoL-anmälan vid misstanke om 

våldsutsatthet. 
• Upprätta rutiner för att vid våldsbrott i familjen barnen alltid dokumenteras. 
• Stärka rekryteringen till barngrupperna genom att inrätta ett regionalt nätverk av 

barngruppsledare. Hanteras inom ramen för länets ANDT -strategi. 

3.5.3 Män som utövat våld i nära relation 

Våldsutövande män bör erbjudas stöd för att förändra sitt beteende för att förhindra fortsatta 
använda av våld. Våldsutövande mäns föräldraskap och omsorgsförmåga bör 
uppmärksammas. 

Åtgärder 
• Sprida och stimulera metoder för upptäckt, motivation, kartläggning och bedömning. 
• Erbjuda våldsutövare lämpliga insatser. 

o Icke-dömda män ges möjlighet till råd, stöd och behandling hos Kriscentrum 
förmän. 

o Dömda män ges möjlighet till råd, stöd och behandling genom deltagande i 
kriminalvårdens program IDAP och/eller ROS. 

e Öka kunskapen om våldsutövandes mäns föräldraskap och eventuellt bristande 
omsorgsförmåga. 

• Säkerställa ett långsiktigt finansieringsstöd för Kriscentrum för mäns verksamhet. 

3.6 Öka lättillgänglig information 

Information behövs till våldsutsatta kvinnor och barn samt till män som utövar våld. 
Informationen ska vara lättillgänglig och måste även kunna nås ut till personer som inte har 
svenska som modersmål genom olika språk och på lättläst svenska. 

Åtgärder 
• Säkra att alla berörda myndigheter har information om vilket stöd våldsutsatta kvinnor 

och barn samt våldsutövande män kan få. 
• Säkra att det finns anpassad information, dels till de olika målgrupperna och dels på 

olika språk. 

3.7 Hedersrelaterat f6rtryck och våld 

Fortsatta insatser i länet för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Förbättrat stöd till personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. 

Åtgärder 
• Informera kvinnorlflickor och män/pojkar om deras rättigheter, främst inom ramen för 

skolans verksamhet. 
• Behålla och stärka Resursteam Heder. 
• Öka kunskapen om unga män/pojkar som lever i familjer med hedersnormer. 
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• Öka kunskapen om hbt-personer som lever i familjer med hedersnormer. 
• Genomföra utbildningsinsatser, grund- och spetsutbildningar, för berörda myndigheter 

och ideella föreningar. 
• Stärka samverkan mellan berörda aktörer, myndigheter och ideella föreningar. 

3.8 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål 
Fortsatta insatser i länet för ökad kunskap och stärkt samverkan mellan kommuner, landsting, 
myndigheter och organisationer med syfte att bekämpa människohandel för sexuella ändamål 
och prostitution. 

Åtgärder 
• Stärka myndighetssamverkan kring människohandel för sexuella ändamål och 

prostitution. 
• Genomföra utbildningsinsatser, grund- och spetsutbildningar, för berörda myndigheter 

och frivilliga föreningar. 
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1. Inledning 

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott som drabbar kvinnor, barn och män. Våldet berör 
hela samhället och ytterst handlar det om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Våld och 
andra övergrepp mot kvinnor och barn är enligt regeringen idag den mest akuta 
jämställdhetsfrågan och regeringen lyfter fram det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet som 
utgångspunkt för att motverka våldet: "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra". Kvinnor och 
män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. I målet 
inkluderas våld mot kvinnor, barn och män i nära relationer, våld i samkönade relationer, 
hedersrelaterat våld och förtryck, samt människohandel för sexuella ändamål och prostitution. 
Det är också de områden som ingår i denna strategi.! 

Omfattningen av våldet i länet är svår att beräkna, då det fortfarande finns stora mörkertal. 
Undersökningar visar att ca 80 % av alla våldsbrott j nära relation aldrig kommer 
myndigheterna tillkänna. l Västmanland görs årligen ca 300 polisanmälningar för misshandel 
i nära relation och ca 100 för grov kvinnofridskränkning. Rädda Barnen uppskattar att var 
tionde barn har upplevt våld i sin familj och att var femte har gjort det ofta. Enligt Sveriges 
kommuner och landsting genomgår 1500 män årligen behandling för sin våldsproblematik i 
landet. I Västmanland deltar ett sextiotal män i frivillig behandling i Kriscentrum för mäns 
verksamhet och ett tiotal dömda män genomgår behandling via Kriminalvården. 

Våldet innebär allvarliga hälsomässiga, sociala, ekonomiska och juridiska dimensioner för 
såväl individen som samhället. Utöver lidande fOr de utsatta, orsakar våldet stora 
samhällsekonomiska kostnader. Socialstyrelsen beräknar kostnaderna årligen till mer än tre 
miljarder kronor fOr sjukvård, rättsväsende och socialtjänst. Till det kommer ungefar två 
miljarder för frånvaro av arbete, överföringar i fOrsäkringssystemet samt kostnader fOr 
ekonomiskt bistånd. Kostnader för våld är svårt att beräkna, vilket gör uppskattningen 
ungefarlig. 

Våld i nära relation skiljer sig från andra typer av våldshandlingar på flera sätt. Förövaren är 
en närstående person som kvinnan har en intim och känslomässig relation till. Våldet är ofta 
upprepat och systemati skt samt syftar till att minska handlingsutrymme och skada den andres 
självkänsla och integritet. Mäns överordning, kvinnors underordning, makt och kontroll är 
nyckelbegrepp för att förstå våldets mekanismer. Våldets karaktär leder till en utsatthet, som 
försvårar möjligheterna till uppbrott från situationen och att söka stöd. Ä ven män drabbas av 
våld utav kvinnliga förövare, samt att det finns våld i samkönade relationer. Dock är kvinnor i 
heterosexuella relationer kraftigt överrepresenterade när det gäller offer för våld i nära 
relation. Våldet drabbar inte bara de som är direkt utsatta, barn som växer upp i familjer med 
våld exponeras fOr såväl fysiskt våld som för psykiska och känslomässiga övergrepp. Det är 
inte ovanligt att barn som bevittnar våld även själva har utsatts för direkt våld. 

Behovet av rnyndighetskontakter hos våldsutsatta kan vara omfattande och de kan vara 
aktuella hos flera myndigheter. Det kan handla om upprepade kontakter med socialtjänst, 
hälso- och sjukvården, polis, åklagare, domstol, Skatteverket, Migrationsverket, 
Kriminalvården och flera andra. Väl fungerande stödinsatser förutsätter hög grad av 
samverkan mellan myndigheterna och även med de ideella föreningar, vilka bedriver 

l För definitioner av begrepp i länsstrategin, se bilaga 1 
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stöd arbete inom området. Kvinnor, barn och män ska få rätt stöd och hjälp samt sina 
rättigheter tillgodosedda. 

Syftet med denna strategi är att länets kommuner, landsting, berörda myndigheter, ska 
samverka och samordna sitt arbete för att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer
kvinnor, män, barn - samt förebygga och avskaffa våldet. I samverkan ska även ideella 
föreningar i länet med verksamhet inom området delta. 

2. Strategins utgångspunkter 
Strategin utgår från nationella och internationella dokument på området: 

• handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer, Skr. 2007/08:39 

• handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, Skr 
2007/08: 167 

• handlingsplan för att förebygga och förhindra al'! unga blir bortgifta mot sin vilja, Skr 
2009/10:229 

• jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014, Skr. 2011112:3 
• FN' s deklaration om avskaffandet av mäns våld mot kvinnor (1993 samt 1995) 
• FN' s konvention om barns rättigheter - Barnkonventionen 
• FN's konvention om kvinnors rättigheter- Kvinnokonventionen 
• brottsbalken (särskilt kapitel 3, 4, 6 och 29) 
• socialtjänstlagen (särskilt kapitel 5) 

2.1 Syfte 
Syftet med denna strategi är att länets kommuner, landsting och samverkande myndigheter, 
samverkar och samordnar sitt arbete för att utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer
kvinnor, barn och män - samt förebygga och avskaffa våldet. I samverkan ska även de ideella 
föreningarna i länet med verksamhet inom området ingå. 

2.2 Mål 
Det långsiktiga och övergripande målet är att mäns våld mot kvinnor i Västmanland ska 
upphöra. 

Delrnål: 

• K vinnorlflickor och män/pojkar ska erbjudas råd, stöd och hjälp av god kvalitet och 
hög tillgänglighet oavsett vart i länet de bor. 

• Samverkan i länet stödjer och utvecklar arbetet hos myndigheter och ideella 
föreningar, samt bidrar till att insatser samordnas och att resurser används optimalt. 

• Kunskaps- och kompetensnivån ska vara hög hos berörda myndigheter och ideella 
föreningar. 
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2.3 Länsstrategins tre målgrupper 
Länsstrategin mot mäns våld mot kvinnor har tre målgrupper, alla med olika behov att beakta: 

Kvinnor som har utsatts for våld i nära relation 

Omfattar även flickor under 18 år. Med nära relation avses i första hand en person som 
kvinnan har eller har haft ett förhållande, varit gift eller sammanbott med under 
äktenskapsliknande förhållanden. Ä ven andra personer, till exempel föräldrar, syskon, barn, 
styvbarn och annan person som kvinnan är nära släkt med eller en person som kvinnan är i 
beroendeställning till omfattas av målgruppen. Ä ven utsatta personer i samkönade relationer 
samt män utsatta av kvinnor ingår i målgruppen. 

Barn som upplevt våld eller andra övergrepp av närstående vuxna. 

Barn som lever med våld i familjen är offer för brott och har rätt till stöd och hjälp. Med barn 
som upplever våld avses att barnet har sett eller hört våld alternativt själv utsatts för direkt 
våld. Till ett barns närståendekrets hör främst barnets mamma, pappa eller fosterföräldrar, 
men även styvförälder/förälders sambo och vuxna syskon hör dit. 

Män som utövat våld mot närstående 
Omfattar även pojkar under 18 år samt kvinnliga förövare. Män som utövar våld gentemot 
närstående kvinna och/eller barn/styvbarn genom fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som ingår 
i ett mönster av dominans och förtryck där mannen skaffar kontroll över sitt offer. 

3 Myndigheters ansvar och uppdrag 
För att kunna hjälpa våldsutsatta och våldsutövare på bästa sätt behövs inte bara kunskap om 
den egna kommunens, myndighetens eller organisationens ansvar och uppdrag utan även 
kunskap om andra berörda aktörer. 

3.1 Länsstyrelsen 
Länsstyrelserna har av regeringen uppdrag att på en strategisk nivå stärka samverkan och 
samordna arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor i länet genom att: 

• stödja samordningen i länet av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot 
kvinnor 

• stödja förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 
• ansvara för regionalt utvecklingsstöd tillkommunerna i syfte att underlätta 

implementering av nationell kunskap och stimu lera ett långsiktigt utvecklingsarbete i 
länet. 

3.2 Polismyndigheten i Västmanland 
Hos polismyndigheten i Västmanland har enheten Personsäkerhetssamordningen (PSS) ett 
länsansvar för brottsoffer- och person säkerhets arbetet. En stor uppgift för PSS är att bedöma 
behovet av skyddsåtgärder. Familjevåldsroteln ansvarar för brottsutredningar utav vålds- och 
sexualbrott i nära relation. Alla barn som utsätts för våld eller bevittnar våld förhörs av 
särskilt utbildad polis på Barnahus Västmanland. Polisen har även en omfattande 
informations- och underrättelseskyldighet gentemot brottsoffer och förmedlar exempelvis 
kontakt med kvinnojourer, socialtjänst etc. De arbetar i nära samverkan med andra 
myndigheter och har samverkansavtal med länets tio kommuners socialtjänster fOr 
omhändertagandet av brottsoffer. 
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3.3 Åklagarmyndigheten i Västerås 
Åklagaren har en central och framskjuten roll när det gäller lagföringen av mäns våld mot 
kvinnor. Åklagaren leder förundersökningen vid dessa typer av brott och har det yttersta 
avgörandet för om ett brott skall prövas av domstol. De fattar även beslut om kontaktförbud. 
Åklagarmyndigheten i Västerås handlägger brott som har begåtts i Västmanlands län. I 
Västerås finns det särskilda kammaråklagare som är specialiserade i brott mot barn samt 
relationsbrott och de arbetar i nära samverkan med polisens familjevåldsrotel och Barnahus 
Västmanland. 

3.4 Västmanlands Tingsrätt 

Västmanlands Tingsrätts domkrets är alla kommuner i länet. Tingsrätten har hand om 
brottmål men även tvistemål såsom kontaktförbud eller familjemål med frågor om vårdnad av 
barn, barns boende och barns rätt till umgänge med föräldrar. r samverkan med domstolen har 
brottsofferjouren i Västerås vittnesstödsverksamhet. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam 
person som bistår vittnen och brottsoffer med stöd och praktisk information i samband med en 
brottmålsrättegång. 

3.5 Skatteverket 

Skatteverket har hand om skyddade personuppgifter, sekretessmarkering eller kvarskrivning. 
Ansökan görs hos det skattekontor i regionen som handlägger ärenden om skydd av 
personuppgifter, för Västmanlänningar är det Stockholms skattekontor. Vid särskilt allvarliga 
hot kan en person få använda en helt ny identitet, utan koppling till den gamla. Beslut om 
detta meddelas av Stockholms tingsrätt efter ansökan hos Rikspolisstyrelsen. 

3.6 Kriminalvården, verksamhetsområdena Västerås och Salberga 

Kriminalvården i Västmanland består av verksamhetsområdena Salberga och Västerås. Till 
Västerås hör frivården vilka har hela Västmanland som upptagningsområde. Frivården har 
bland annat specialiserade team som arbetar med sexualbrotts- och kvinnofridsdömda samt 
kvinnor. 

Män som är dömda för brott i nära relation har möjlighet att delta i kriminalvårdens 
behandlingsprogram. För kvinnofridsdömda erbjuds Integrated Domestic Abuse Prognimme 
(lDAP) och för sexualbrottsdömda Relation och Samlevnad (ROS). Det är möjligt att delta i 
programmen både på anstalter med specialplatser för målgrupperna och i frivård. För 
deltagare till IDAP erbjuds brottsoffret en partnerkontakt, en extern aktör som har kontakt 
med kvinnan och erbjuder stödsamtal samt insyn i mannens behandlingsarbete. I Västmanland 
har länets kvinnojourer partnerkontaktuppdraget. 

För att skydda brottsoffer och förhindra återfall i brott har Kriminalvården brottsofferslussar. 
Brottsofferslussens uppdrag är att belysa brottsoffers utsatthet och behov inför anstaltens 
beslut, exempelvis vid permissioner och besökstillstånd men även erbjuda möjlighet till 
konstruktiva möten mellan förövare och offer. I Västmanland finns det brottsoffersluss på 
anstalterna Salberga och TiIlberga. 

3.7 Migrationsverket 

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig 
i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap, 
verket är således ansvariga för hela migrationskedjan. Tillståndsärenden exempelvis 
bosättning, studier, arbete, besök och pass, handläggs av tillståndsenheten i Västerås. Där 
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handläggs även återvändande och mottagande av asylsökande och även ansökningar om 
tillfålligt uppehållstillstånd för bevispersoner. 

3.8 Socialtjänst 
Socialtjänsten i länets tio kommuner har det yttersta ansvaret fOr att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. För akuta insatser under kvällar och helger 
ansvarar den länsövergripande socialjouren. Socialtjänsten är vanligtvis organiserad i individ
och familjeomsorg, äldre- respektive handikappomsorg. 

3.8.1 Stöd till våldsutsatta kvinnor 

Socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet att ge brottsoffer, framför allt kvinnor/personer 
som utsatts 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 utsatta för våld 
och andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att fOrändra sin 
situation. Det kan vara genom 01 ika former av stöd som Lex. ekonomiskt bistånd, skyddat 
boende, erbjudande om kontaktperson eller kontaktfamilj, stödjande samtal, rådgivning samt 
hjälp med att Ta kontakt med andra myndigheter och ideella föreningar. 

3.8.2 Stöd till barn och unga 

Socialtjänsten ska uppmärksamma att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller 
mot närstående vuxna har brottsofferstatus och kan vara i behov av hjälp och stöd. När 
åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Om 
socialtjänsten vid en utredning med anledning av att barn bevittnat våld får veta att någon 
åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad eller umgänge, är nämnden skyldig att göra en 
framställan eller ansökan till domstol om detta. Det kan exempelvis under en 
barnavårdsutredning komma fram uppgifter om att barnet far illa av det umgänge som det har 
med en förälder, därför att denne utsätter eller har utsatt den andra fOräldern för våld eller 
andra övergrepp och att umgänget därför inte är till barnets bästa. För unga kvinnor under 18 
år, som utsätts för våld i nära relation eller andra övergrepp av närstående, utreds det inom 
ramen fOr en barnavårdsutredning.' 

3.8.3 S/öd till våldsutövande män 

När det gäller insatser riktade till vålds utövande män är lagstiftningen inte specifik, men 
socialnämnden har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får den hjälp och 
det stöd de behöver. Den som inte själv kan tillgodo se sina behov, eller på annat sätt få dem 
tillgodosedda, har rätt till bistånd från socialnämnden. Det är också socialnämndens uppgift 
att ansvara att individuellt inriktade insatser anpassas till den enskildes behov. Det kan vara 
förebyggande insatser, hjälpåtgärder som motiveras av den aktuella situationen, fortlöpande 
kontakt fOr stöd och rådgivning vid problembearbetning (exempelvis genom 
familjerådgivning) och erbjudande om vård och behandling i olika former. 

3.8.4 Stöd till ideellaföreningar 

K vinno- och tjejjourernas samt brottsofferjourernas arbete, är ett viktigt komplement till 
myndigheternas stödjande insatser, de ger möjlighet till stöd aven annan karaktär än vad 
myndigheter kan ge. Socialtjänstens samverkan och stöd till ideella föreningarna är därför 
viktig. När en frivilligorganisation utfOr insatser på uppdrag av socialtjänsten, som 
exempelvis hemligt boende, ska det finnas ett avtal dem emellan fOr att garantera god kvalitet. 
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3.8.5 Kvinnocentrum 

Kvinnocentrum är Västerås Stads mottagning for kvinnor som är eller har varit utsatta fOr hot 
eller våld i nära relation och för kvinnor som är eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld 
och fortryck. Mottagningen är specialiserad för att möta kvinnor som utsätts för fysiskt, 
psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld och målgruppen är kvinnor över 18 år. Flickor under 
18 år får hjälp och stöd från socialtjänstens barn- och ungdomsenheter. Kvinnocentrum är en 
del av socialtjänstens råd- och stödverksamhet och erbjuder såväl kort- som långsiktigt stöd. 
Kvinnocentrum erbjuder även hemligt boende för kvinnor och barn. För våldsutsatta kvinnor 
med missbruksproblematik disponerar Kvinnocentrum en akutplats på Freja kvinnoboende. 
Köping och Arboga kommun har samarbetsavtal med Kvinnocentrum. 

3.9 Landstinget Västmanland 

Landstinget i Västmanland är en omfattande och stor verksamhet som spänner från 
primärvård och folktandvård till specialiserad sjukhusvård i Västmanlands län. I Landstinget 
Västmanlands program mot våld i nära relationer har målen fastställs att alla anställda ska ha 
god kunskap om våld i nära relationer, arbeta f6rebyggande, kunna ge råd och stöd till dem 
som söker vård, samt slussa vidare till adekvat hjälp: 

l. Hos alla som söker hälso- och sjuk/tandvården ska fysisk och/eller psykisk misshandel 
uppmärksammas. 

2. All personal ska ha kännedom i frågan. 
3. All personal som kommer i kontakt med berörda patienter ska ha kunskap om hur 

bemötande och vård ska ske i de olika fallen, samt till vem!vilken organisation! myndighet 
hänvisning bör ske om så bedöms vara nödvändigt. 

Landstinget Västmanland har även ett särskilt handlingsprogram vid misstänkta fall av barn 
som far illa. Handlingsprogrammet ska ge personalen större kunskaper inom området. Det 
syftar också till att fOrbättra upptäckandefrekvensen av barn som misshandlas eller barn.i fara 
och till att underlätta handläggningen av dessa fall. 

3.10 Barnahns Västmanland 

Barnahus Västmanland är en länsövergripande verksamhet för länets tio kommuner, 
Polismyndigheten Västmanland, Aklagannyndigheten Västerås, Barn- och ungdomspsykiatrin 
och Barn- och ungdomskIinken Västmanland. Målgruppen är barn och ungdomar upp tiIl 18 
år boende i Västmanlands län och som misstänks vara utsatta fOr våld främst i nära relation 
och sexualbrott, samt barn som bevittnat våld. Barnahus i Västmanland ska verka som en 
knutpunkt för de samverkande myndigheter att inom sitt verksamhetsområde ge bästa möjliga 
medicinsk, psykosocial ocbjuridisk hjälp till dessa barn och ungdomar. Verksamheten utgår 
från ett barnperspektiv och sätter barnens bästa i fokus. Alla som deltar i en brottsutredning 
samlas runt barnet i Barnahusets lokaler, istället fOr att barnet fårs till de olika myndigheterna 
vid olika tilJfållen. 

4 Ideella fOreningar i länet 

4.1 Arosdöttrarna 

Arosdöttrarna Tjej- och Kvinnobeskydd är en frivillig fOrening som drivs med stöd av 
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Målgrupp för verksamheten är kvinnor och män, flickor 

9 



MÄNS VALD MOT KVINNOR - STRATEG! 2012-2014 VÄSTMANLAND 

och pojkar, som är offer för hedersrelaterat förtryck och våld. Arosdöttrarna arbetar särskilt 
mot unga som riskerar att bli bortgifta mot sin vilja. De har ett uppsökande arbete främst mot 
högstadie- och gymnasieskolor i hela länet, men även mot andra aktörer som kommer i 
kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck. Arosdöttrarna ingår även i Nätverk mot 
Hedersbaserat Våld, där ingår kvinnoorganisationer och myndigheter från tre regioner i 
Sverige; Västra Götaland, Stockholms län och Västmanland samt länderna Irak, Lettland och 
Storbritannien. Syftet med nätverket är att kunna hjälpa varandra över världen för att 
förhindra tvångsgifte. 

4.2 Tjej- och kvinnojourer 

Tjej- och kvinnojourerna har en lång tradition av att på ideell basis stödja, hjälpa och skydda 
våldsutsatta kvinnor. Jourerna är: 

Föreningen Kvinnohuset Västerås - kvinnojouren och tjejjouren Ronja 
Kvinnojoursföreningen Frida - Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg 
Kvinnojouren Köping och Arboga 
Kvinnojouren Sala 
Tjejjouren Athena - Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg 

Alla kvinnojourer i länet kan erbjuda den våldsutsatta kvinnan och hennes barn tillf1illigt, 
hemligt boende. Kvinnojourerna ger också råd och fönnedlar kontakt med exempelvis 
advokat, läkare och socialarbetare och ger stöd i rättsprocessen och vid kontakter med 
myndigheter. Tjejjourerna ger stöd och rådgivning, i enskilda samtal, per telefon och mail, 
och deltar i tjejjouren.se. Flera av tjej- och kvinnojourerna fönnedlar erfarenhet och kunskap 
vidare främst till skolor och till olika yrkeskategorier som kommer i kontakt med våldsutsatta 
kvinnor. 

4.3 Brottsofferjour 

I Västmanland finns det fyra brottsofferjourer: 
Hallstahammar/Surahammar 
Sala/Heby 
Västra Mälardalen - Köping/ Arboga/Kungsör 
Västerås/Fagersta/Norberg/Skinnskatteberg 

Brottsofferjouren i Västerås har vittnesstödsverksamhet vid Västmanlands tingsrätt, det 
innebär att målsägande och vittnen som är kallade till tingsrätten får stöd och praktisk 
infonnation av vittnesstödjare som är aktiva i jouren. För personer under 19 år som är bosatta 
i Västerås finns "Stödcentrum för unga". Verksamheten finns i Västerås polishus. 

4.4 ATSU - Att trygga sexuellt utnyttjade 

A TSU är en ideell förening för att trygga sexuellt utnyttjade och deras anhöriga. Föreningen 
erbjuder råd och stöd samt förmedlar kontakt med myndigheter. A TSU fönnedlar även 
erfarenhet och kunskap vidare till yrkesverksamma. 

4.5 Kriscentrum för män 

Kriscentrum fOr män är en ekonomisk förening som riktar sig mot våldsutövande män. 
Målgrupp är män över 18 år som utövar våld, har svårigheter att hantera konflikter, har 
svårigheter med relationer och/eller befinner sig i någon form av trauma eller kris. 
Verksamheten består främst av telefonrådgivning, enskilda samtal samt gruppverksarnhet. 
Metodisk utgångspunkt är Alternativ Till Våld (ATV) och föreningen är ansluten till 
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riksorganisationen Rikskriscentrum för män. Kriscentrum för män är länstäckande, de har 
lokaler i Västerås men har även möjligheter att hålla samtal i andra kommuner i länet. 

5 En tillbakablick - vad har gjorts i Västmanland? 

5.1 Tidigare arbete i länet 

l Västmanland har sedan många år tillbaka ett aktivt arbete inom myndigheter och ideella 
föreningar får samverkan och metodutveckling i arbetet mot våld i nära relationer. 
Länsstyrelsen leder sedan 1996 länets regionala samverkansgrupp för kvinnofrid, vilken har 
fungerat som ett nav och en motor får gemensamma satsningar och utveckling av samverkan. 

Sedan 2006 har Länsstyrelserna fördelat statsbidrag som stöd till kommunerna får 
verksamhetsutveckling, vilka har haft avgörande betydelse för utveckling av nya 
verksamheter i länet, men också betydelse för att öka kompetensnivå och medvetenheten i 
dessa frågor. Länets kommunoer har i olika utsträckning kvalitetsutvecklat sin verksamhet för 
att möta dem som utsatts för våld i nära relation. Det gäller såväl kvinnor, män och barn som 
har varit utsatta för våld och barn som har bevittnat våld. Rättsväsende och polis har 
genomfört utbildningsinsatser och utvecklat sitt arbete, bl. a med stöd från regeringens 
handlingsplaner på området. Kvinnojourerna och brottsofferjourerna driver sedan ett par 
årtionden tillbaka ett viktigt arbete för stöd och konkreta insatser till våldsutsatta, bl. a när det 
gäller tillgång till skyddat/hemligt boende. 

502 Utveckling med stöd av statsbidrag i länet 

5.2.1 Utvecklingsmedel för stöd till våldsutsatta och forstärkt lokal samverkan. 
Länsstyrelserna har mellan åren 2006-2011 på uppdrag av regeringen, fördelat statsbidrag till 
länets kommuner för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet, i såväl kommunal som ideell 
form, till våldsutsatta kvinnor, barn som har bevittnat våld och män som utövar våld, samt 
statsbidrag för att stärka lokal samverkan. Sammanlagt har Länsstyrelsen i Västmanlands län 
fårdelat drygt 16 miljoner kronor. Dessa medel har varit avgörande för utveckling av nya 
verksamheter i länet. Av dessa medel har cirka 75 % använts får start och utveckling av ny 
verksamhet. Resterande medel har beviljats till utveckling av befintliga kvinno- och t j ejj ourer, 
kvalitetshöjning och kompetensutveckling av kommunal organisation, samt utveckling av 
lokal samverkan. 

De nya verksamheter som har startats och utvecklats med stöd av statsbidrag är: 
• Barnahus Västmanland, samverkan mellan polis, socialtjänst, åklagare, barn- och 

ungdomspsykiatri, samt barn- och ungdomskliniken för utredningar och förhör med 
barn som bevittnat våld, utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp. 

• Kvinnocentrum, Västerås stads mottagning för kvinnor i Västerås, Arboga och 
Köping, vilka är eller har varit utsatta för hot eller våld i nära relation eller 
hedersrelaterat våld. 

• Kriscentrum för män, förening som erbjuder stöd till våldsutövande män från hela 
länet, vilka vill förändra sitt våldsbeteende. 

• Arosdöttrarnas Tjej- och kvinnobeskydd, vilka erbjuder stöd till kvinnor och män med 
utländsk bakgrund, vilka utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld. 
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• Kvinnojouren Kaita, Hallstahammar 
• Tjejjouren Athena, Fagersta 

Av dessa verksamheter är det endast Barnahus som 20 l 2 är finansierad inom ordinarie 
verksamhet i form av samfinansiering av de samverkande myndigheterna. Övriga 
verksamheter är fortfarande helt eller delvis finansierade av statsbidrag, vilka söks i 
konkurrens med andra utvecklingsprojekt årligen. Det gör att dessa verksamheter har svårt att 
planera sina verksamheter längre tid än ett år i taget och det gör dem sårbara, vilket i sin tur 
riskerar att påverka kvaliteten i arbetet. En viktig uppgift fOr länets aktörer är därför att hitta 
långsiktiga finansieringslösningar av existerande verksamheter, för att inte riskera att länet 
förlorar möjligheter till stöd till utsatta och även kompetens på området. Det vore att ta flera 
steg bakåt i utvecklingen. 

5.2.2 Utvecklingsmedelför att motverka hedersrelaterat våld och/ärtryck 

Länsstyrelserna har sedan 2004 årligen fördelat statsbidrag fOr lokala och regionala 
f'örebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sammanlagt har 5,5 miljoner 
f'ördelats till ideella föreningar och kommuner för olika projekt i'Västmanlands län. Ungefär 
hälften av dessa medel har tilldelats socialtjänst och skola i fem av länets kommuner för 
kunskapshöjande insatser och framtagande av handlingsplaner för integrering av frågan i den 
egna organisationen, samt utveckling av samverkan med andra myndigheter. 

De ideella föreningarna har för tilldelade medel arrangerat en mångfald av verksamheter, 
såsom informationsinsatser till invandrarföräldrar, byggande av nationellt och internationellt 
nätverk, information till ungdomar samt samtalsgrupper fOr tjejer på skoltid, konferenser och 
framtagande av teater med hedersrnotiv. Länsstyrelsen har även med stöd av dessa medel 
finansierat utbildningar riktade till kommuner, landsting, myndigheter och ideella föreningar i 
hedersfrågor. Det har främst varit utbildningar på grundnivå. På spetskompetensnivå har 
Länsstyrelsen i samverkan med länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands och 
Örebro län, i två omgångar utbildat ett Resursteam Heder. Det består av ca 20 personer inom 
skola, polis, socialtjänst, ungdomsmottagning och sjukvård, vars uppgift är att fungera som 
rådgivare till personer i sin egen organisation avseende hedersrelaterad problematik. 
Länsstyrelsen har regelbundna uppföljningsträffar med resursteamet för att inhämta 
information och erfarenheter kring de behov som finns i länet. 

5.2.3 Prostitution och människohandel/ör sexuella ändamål 

Fokus på prostitution och människohandel fOr sexuella ändamål har successivt ökat under 
2000-talet. Västmanland är ett län med organiserad prostitution i olika former och har även 
förekomst av människohandel, både för sexuella och andra ändamål. Medvetenheten har 
stärkts om att detta är frågor som kräver beredskap och samverkan mellan myndigheter i länet 
för att kunna bekämpas och hanteras på ett bra sätt. Det gäller stöd till utsatta, både av 
utländsk härkomst och i landet boende personer. Det gäller också arbete med attityder och 
värderingar fOr att bekämpa att främst ungdomar blir utsatta i prostitution och säljer sex mot 
ersättning. En viktig aktör i arbetet är polisen i länet, vilka de senaste året har arbetat i 
projektform med både utbildning och verksamhetsutveckling, för att bättre kunna arbeta med 
dessa frågor. 

Sedan 20 I O finns i Västmanland en regional samverkansplan för stöd till personer utsatta för 
människohandel och prostitution i Västmanland. Syftet med planen är att skapa goda 
f'örutsättningar och rutiner för samverkan med ansvariga myndigheter - kommunernas 
socialtjänster, polis, åklagare, Migrationsverket och Länsstyrelsen som samordnare. Planen 
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foljs Upp och revideras årligen. I samband med framtagandet av planen genomfordes 
utbildningsinsatser till ideella och andra organisationer, samt foreträdare for branscher där 
människohandel och prostitution kan forekomma. 

6 Identifierade insatsområden 
Infor revideringen av länsstrategin har det gjorts en kartläggning med hjälp av enkät till länets 
tio kommuners socialtjänst och samtal med berörda aktörer i länet. Genom kartläggningen, 
genomgång av nationell och internationell forskning, dialog med regionala 
samverkansgruppen, samt direktiv från regeringen, har fOljande utvecklingsområden for länet 
identifierats: 

6.1 Stärkt och utvecklad samverkan 

Våldsutsatta kvinnor och barn kommer ofta i kontakt med flera aktörer, våldsutsatthet kan 
exempelvis aktualiseras hos socialtjänsten, polisen samt hälso- och sjukvården. Våldsutsatta 
kvinnor kan även vända sig till kvinnojourer, brottsofferjourer eller andra ideella fåteningar 
for att få hjälp och stöd. Sveriges Kommuner och Landsting rapporterar att berörda aktörer 
rangordnar samverkan som den viktigaste framgångsfaktorn i arbetet med våld i nära 
relationer. Att samverka innebär att man tillsammans med andra, ofta i en annan organisation 
som är styrda av andra regelsystem, arbetar mot ett gemensamt mål. I en god samverkan ska 
det vara medvetna målinriktade handlingar som utfors tillsammans med andra i en klart 
avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte. 

Att samordna är att se till att händelser eller arbetsinsatser som hänger ihop i fråga om tid eller 
plats blir utförda i rätt följd på och på rätt sätt, samordnade insatser möjliggör ett optimalt 
användande av resurser. En bra samordning utgår från en övergripande bild av alla kända och 
tillgängliga resurser, involverar alla aktörer som berörs av frågan och rangordnar insatser och 
behov. Samverkan, samordning och samarbete är en grundläggande förutsättning for att arbeta 
effektivt mot mäns våld mot kvinnor. 

6.1.1 Regional samverkansgrupp 

Västmanlands regionala samverkansgrupp har funnits sedan 1999. Samverkansgruppens 
arbete utgår från den regionala strategin mot mäns våld mot kvinnor. Medlemmar är berörda 
myndigheter - länets kommuner, polis, landsting och kriminalvården. Länets ideella 
foreningar med stödverksamhet inom området, är ständigt adjungerade, främst kvinnojourerna 
samt Kriscentrum för män. Det är nödvändigt att alla berörda myndigheter i länet medverkar i 
den regionala samverkansgruppen for att få en bred representation i frågorna. 

Åtgärder 
• Polisen, kriminalvården, landstinget, åklagarmyndigheten och alla länets kommuner 

ska vara representerade i den regionala samverkansgruppen. 
• Den regionala samverkansgruppen ansvarar for uppföljning av länsstrategin. 
• Gruppen träffas minst fyra gånger per år, Länsstyrelsen är sammankallande. 

6.1.2 Lokala samverkansgrupper 

I länet finns det sex lokala samverkansgrupper. Dessa är: 
Hallstaharnrnar, under uppbyggnad 
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KAK (Köping, Arboga, Kungsör) 
Norra Länsdelarna (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg) 
Sala 
Surahammar 
Västerås 

De lokala samverkansgrupperna är tvärprofessionella och består av representanter från 
berörda myndigheter och ideella föreningar. Deltagandet från de olika myndigheterna 
varierar. Socialtjänsten (individ och familjeomsorg) och polis deltar i alla samverkansgrupper, 
landstinget (barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri) i alla grupper utom en. 
Primärvården och frivården saknas i flera grupper, likaså kommunernas äldreomsorg, 
handikappomsorg samt missbruksvård. Migrationsverket och Åklagannyndigheten deltar inte 
i någon lokal samverkans grupp och bedöms inte heller vara nödvändiga parter. I alla samver
kansgrupper deltar ideella föreningar som har verksamhet i de olika orterna. 

Andra förbättringsområden som framkommit är att alla aktörer måste prioritera samverkans
möten samt att ökad effektivitet i mötena behövs. Stöd i samverkanskompetens har 
efterfrågats och likaså en tydligare koppling till den regionala samverkansgruppen. För att 
underlätta samverkan bör det finnas aktuella handlingsplaner för samverkans gruppens arbete. 

De 

Polis 

X X X 

Migrationsverket 

X X 

X X X X 

Skola 

Kyrkan 

Åtgärder 
• Alla samverkansgrupper ska ha en grundrepresentation av representanter från 

socialtjänsten, polis, primärvård, frivård och ideella föreningar med verksamhet inom 
området. Representation från andra delar av kommunal verksamhet, såsom skola, 
äldreomsorg, handikappomsorg och missbruksvård är önskvärd. 

e Kopplingen mellan den regionala och de lokala samverkansgrupperna stärks. 
• Varje samverkansgrupp ska ha en aktuell handlingsplan för sitt arbete. 
• De lokala samverkansgrupperna erbjuds kompetensstöd for alt utveckla praktisk 

samverkan. 
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6.2 Förbättrad kunskap om förekomst av våld i Västmauland 
För att få kunskap om fOrekomst och omfattning av våld i nära relationer i Västmanland, 
behöver det synliggöras på ett systematiskt sätt. Socialstyrelsen rekommenderar att 
kartläggningar görs regelbundet. Regelbundenheten är viktig för att följa förändringar hos 
målgrupperna, samt hur de sociala tjänster som erbjuds svarar mot gruppers och enskildas 
behov. Socialtjänsterna i länet har svårigheter att hantera statistikföring av våldsutsatta. Det 
beror främst på begränsningar i datastöd, men även att det inom kommunens öppenvård finns 
verksamheter vilka möter våldsutsatta men inte har något dokumentationskrav . 

Statistik från social\iänsten bör kompletteras med uppgifter från rättsväsendet, hälso- och 
sjukvården och berörda ideella föreningar. För att kunna fOlja utvecklingen har indikatorer 
tagits fram och fOr att möjliggöra uppföljning av dessa behövs det förbättrad statistik från 
aktörerna i länet. 

Åtgärder 
• Kommunernas socialtjänster tar fram gemensamma lösningar för att systematiskt 

kunna kartlägga antalet våldsutsatta i nära relation samt antal barn som upplevt våld. 
• Länets tjej- och kvinnojourer tar fram gemensamma lösningar för att kunna bidra till 

kartläggning av våldsutsatta. 
• Länsstyrelsen ansvarar fOr en årlig sammanställning och analys av statistiken, samt 

uppfOljning av indikatorer. 

6.3 Förbättrad upptäckt av våldsutsatta 
Kvinnor och barn som utsätts för våld kan utan att de berättar om våldet ha kontakt med olika 
myndigheter, exempelvis delar av socialtjänsten, (individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, 
verksamheter för personer med funktionsnedsättningar eller familjerätt), hälso- och 
sjukvården, kriminalvården, polisen och migrationsverket. Tidig upptäckt förutsätter kunskap 
och engagemang hos berörda yrkesgrupper, samt en beredskap på att erbjuda lättillgängligt 
stöd. Ä ven andra aktörer i samhället behöver uppmärksammas på våldsutsatthet och ges 
redskap fOr tidig upptäckt. Exempel kan vara andra kommunala verksamheter, länets 
veterinärer, bostadsbolag och grannsamverkan. 

Åtgärder 
• Sprida och stimulera metoder för tidig upptäckt av våldsutsatthet inom socialtjänst och 

hälso- och sjukvård. 
• Öka kunskapen om kvinnors och barns våldsutsatthet hos andra aktörer i samhället. 

6.4 Bevarad och böjd kompetensnivå hos berörda myudigheter och ideella 
föreningar. 

Personal som möter våldsutsatta och våldsutövare bör regelbundet få kompetensutveckling 
om våld och andra övergrepp av närstående. För de som arbetar med våldsutsatta kvinnor 
behövs det fördjupade kunskaper om de särskilt utsatta grupperna. 

Utifrån regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor har rättsväsendet fått riktade 
uppdrag och spetsutbildning. Att ha utsedd personal med spetskompetens som har ett särskilt 
ansvar för frågorna uppger rättsväsendet vara en styrka i arbetet. Flera kommuner har 
anordnat så kallade basutbildningar för medarbetare i fonn av riktade engångsinsatser. De 

15 



MÄNS VALD MOT KV!NNOR - STRATEGI 2012-2014 VÄSTMANLAND 

mindre kommunerna i länet har svårigheter att arrangera utbildningar på egen hand. I länets 
tio kommuner har det efterfrågats ökad kompetens för personal inom socialtjänsten (individ
och familjeomsorg, äldreomsorg, för personer med funktionsnedsättning samt missbruk och 
beroendeproblematik). Det har även efterfrågats bas- respektive spetsutbildning, behov av 
nyckelpersoner, samt inrättande av nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte dem emellan. 

Under 2012-2014 har Länsstyrelserna och Socialstyrelsen i uppdrag att skapa nationellt och 
regionalt kunskaps- och metodstöd för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, 
barn som bevittnat våld och våldsutövare. Länsstyrelserna ska ge kommuner och ideella 
föreningar kunskaps- och metodstöd. Länsstyrelserna kan även bidra till lokal stimulering av 
uppföljning, forskning och samverkan med andra aktörer, exempelvis rättsväsendet. 

Åtgärder 
• Länets aktörer erbjuds kompetensstöd av Länsstyrelsen. Utbildningsplan tas fram i 

samråd med den regionala samverkansgruppen. 
• Inrätta nätverk för kompetensstöd och erfarenhetsutbyte för nyckelpersoner inom 

socialtjänstens olika verksamhetsområden. 

6.5 Utvecklat och stärkt stöd, vård och behandling 
K vinnorlflickor och män/pojkar ska erbjudas stöd och hjälp av god kvalitet oavsett vart de bor 
i länet. 

6.5.1 Kvinnorlpersoner som utsalts/ör våld i nära relation 

Våldet drabbar alla kvinnor i alla samhällsgrupper oavsett klass, ålder, sexualitet, etnicitet och 
funktionsnivå. Kvinnans situation i en våldsam relation är alltid utsatt, men vissa grupper av 
kvinnor är särskilt utsatta. Dessa grupper är unga kvinnor, äldre kvinnor, kvinnor med 
funktionshinder, kvinnor med missbruksproblematik, kvinnor med invandrarbakgrund samt 
hbt-personer (homo, bi- och transsexuella personer). För att kunna se, möta och stötta 
våldsutsatta kvinnor inom dessa särskilt utsatta grupper, behöver personal i länet ha god 
kunskap och medvetenhet om våldsutsatthet samt kännedom om länets insatser. Behoven hos 
våldsutsatta kvinnor varierar och insatserna måste kunna anpassas till behov och 
omständigheter i det enskilda fallet. 

Länets kommuner och alla kvinnojourerna i länet ger möjlighet till hemligt boende. Nätverket 
Kompotten har bildats för att underlätta placering i annan kommun. De kommuner som är 
medlemmar bedömer att nätverket är en viktig framgångsfaktor. Möjlighet bör ges att fler 
kommuner i länet ingår. 

Alla tjej- och kvinnojourer i länet har en kortsiktig finansiering, vanligtvis föreningsbidrag, 
statsbidrag samt olika projektmedel, vilket omöjliggör en långsiktighet i deras verksamhet. 
Att enbart kunna planera verksamheten på årsbasis uppfattas av samtliga jourer i länet som ett 
problem. Även Arosdöttrarnas Tjej- och kvinnobeskydd som är en länsövergripande 
verksamhet med invandrar kvinnor som målgrupp, saknar också en långsiktig finansiering. 
Föreningen drivs i projektform finansiering med statsbidrag. De gör en specialiserad insats i 
länets våldsarbete och det är av vikt att de får ett långsiktigt finansieringsstöd. 

Åtgärder 
• Öka kunskaperna om de särskilt utsatta grupperna och deras behov av särskilda 

insatser. 
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• Öka tillgången till hemligt/skyddat boende genom att fler kommuner ansluter sig till 
nätverket Kompotten. 

• Säkerställa långsiktigt finansieringsstöd får Arosdöttrarnas Tjej- och kvinnobeskydd. 

6.5.2 Barn som upplevt våld eller andra övergrepp av närstående 

Barn som växer upp i familjer med våld kan exponeras får såväl fysiskt våld som får psykiska 
och känslomässiga övergrepp. Det är inte ovanligt att barn som bevittnar våld mot sin mamma 
även själva har utsatts för direkt våld. För att bedömas som brott i nära relation är 
utgångspunkten att det finns en förtroendefull relation mellan barnet och den vuxne. Förövare 
kan vara barnets föräldrar, styvföräldrar eller familjehemsföräldrar, men även barnets vuxna 
syskon och mor- eller farföräldrar eller annan person som haft ett särskilt ansvar för barnet, 
samt som denne haft en beroendeställning till. 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt verksamhet inom hälso- och 
sjukvården, rättspsykiatrin, socialtjänsten och kriminalvården, är skyldiga att genast anmäla/ta 
kontakt med socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära 
att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. En grundläggande förutsättning för att 
anmälningsplikten ska uppfyllas är att den och dess innebörd är känd av dem som omfattas av 
den. Rutiner och utbildning för berörda myndigheter i länet behövs för att säkerställa att barn 
som far illa uppmärksammas. 

För att barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer ska kunna få 
brottsskadeersättning, men även annat stöd och skydd som de har behov av, krävs att polis 
och åklagare i högre grad synliggör barns närvaro vid brottstillfållet genom dokumentation i 
förundersökningsprotokoll. Barns upplevelser av våldet är även en försvårande omständighet 
vid bedömningen av ett brotts straffvärde, om brottet har varit ägnat att skada tryggheten och 
tilliten hos ett barn i förhållande till en närstående person är straffvärdet högre. Under år 
2012-2013 kommer Brottsoffermyndigheten att genomföra en utbildning för rättsväsendet och 
det är angeläget att kunskapen även sprids till andra berörda aktörer i länet. 

Behoven av stöd och hjälp hos barn som bevittnar våld är individuella men de som får insatser 
får att bearbeta sina upplevelser får bättre möjlighet att utvecklas positivt. Att få möjlighet att 
få tala om sådana erfarenheter av våld i familjen är ett sätt att minska risken får negativa följder. 
Enskilda samtal, exempelvis genom trappanmodellen och/eller gruppverksamhet får våldsutsatta 
barn är meningsfullt, samtliga kommuner i länet har dessa resurser. Svårigheterna är kring 
rekryteringen till barngrupperna, särskilt i mindre kommuner. Att kunna erbjuda barngrupp vid 
rätt tidpunkt för ett våldsutsatt barn är värdefullt. Genom ett nätverk av barngruppsledare för 
erfarenhetsutbyte och fortbildning kan arbetet stärkas. 

Åtgärder 
• Öka kunskapen om barn som upplever våld. 
e Stötta berörda myndigheter att ta fram rutiner för SoL-anmälan vid misstanke om 

våldsutsatthet. 
• Upprätta rutiner vid våldsbrott i familjen ska barnen alltid dokumenteras. 
• Stärka rekryteringen till barngrupperna genom att inrätta ett regionalt nätverk av 

barngruppsledare. Hanteras inom ramen får länets ANDT -strategi. 
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6.5.3 Män som utövat våld i nära relation 

Det är av yttersta vikt att samhället erbjuder våldsutövande män stöd och möjligheter att 
fOrändra sitt beteende för att förhindra fortsatta använda av våld. De som möter våldsutövande 
män behöver ha redskap för upptäckt, motivationsarbete, kartläggning och bedömning av 
insatser. Många män är även föräldrar och barnens utsatthet och männens eventuellt bristande 
omsorgsfOrmåga måste alltid beaktas. 

Kriminalvården har ett stort uppdrag att arbeta mot mäns våld mot kvinnor och det är viktigt 
att deras kunskap och erfarenheter förmedlas när insatser för män utfonnas i länet. 

Kriscentrum för män arbetar med våldsutövare som vill förändra sitt beteende. Verksamheten 
är länsövergripande och finansieras via statsbidrag. Västmanland behöver ha en specialiserad 
verksamhet för våldsutövare och det är angeläget att Kriscentrum fOr män får ett långsiktigt 
finansieringsstöd för sin verksamhet. 

Åtgärder 
• Sprida och stimulera metoder för upptäckt, motivation, kartläggning och bedömning. 
• Erbjuda våldsutövare lämpliga insatser. 

o Icke-dömda män ges möjlighet till råd, stöd och behandling hos Kriscentrum 
förmän. 

o Dömda män ges möj lighet till råd, stöd och behandling genom deltagande i 
kriminalvårdens program IDAP eller ROS. 

e Öka kunskapen om våldsutövandes mäns föräldraskap och eventuellt bristande 
omsorgsförmåga. 

• Säkerställa ett långsiktigt finansieringsstöd för Kriscentrum för mäns verksamhet. 

6.6 Öka lättillgänglig information 
Att sprida information om länets arbete mot mäns våld mot kvinnor till enskilda, grupper och 
myndigheter, är ett sätt att få fler våldsutsatta att söka hjälp och stöd. På motsvarande sätt kan 
infonnation om vilka verksamheter som finns fOr våldsutövande män, göra att fler söker hjälp 
för att komma ur ett destruktivt beteende. Berörda myndigheter har ansvar fOr att ta fram och 
sprida infonnation om de egna verksamheterna. Den måste vara lättillgängi ig samt även 
kunna nå ut till personer som inte har svenska som modersmål genom att finnas på olika språk 
och på lättläst svenska. Information bör finnas dels på webben och dels som trycksaker. 

Åtgärder 
• Säkra att alla berörda myndigheter har information om vilket stöd våldsutsatta 

kvinnor/personer och barn, samt våldsutövande män kan få. 
• Säkra att det finns anpassad information, dels till de olika målgrupperna och dels på 

olika språk. 

6.7 Hedersrelaterat förtryck och våld 

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella 
föreställningar kring dessa. Det finns i släkter och familjer med patriarkala kollektiva 
samhällssystem och det centrala är mäns kontroll av kvinnors och flickors sexualitet. 
Männens och gruppens heder är direkt avhängigt gruppens kvinnliga medlemmars faktiska 
eller påstådda sexuella beteende och relationer. Förövaren oftast en man i nära relation till 
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offret, andra personer i släkten kan indirekt eller direkt utgöra ett stöd till förtrycket. 
Vanligtvis drabbas unga kvinnorlflickor men även unga män/pojkar kan bli utsatta för 
förtryck eller tvingas bli förtryckare. På senare år har behoven och utsattheten hos hbt
personer, vilka lever i familjer med hedersnormer uppmärksammats. Nationell forskning av 
hög- och gymnasieungdomar visar på att upp till II % av flickorna och 4 % av pojkarna 
uppfattar att de är utsatta för hedersrelaterat förtryck. Om vi applicerar dessa siffror på 
Västmanlands län, så kan vi anta att uppemot 1000 flickor och 400 pojkar i länet lever under 
dessa villkor. 

Länsstyrelsen samordnar ett resursteam mot hedersrelaterat våld och fårtryck i länet. Teamet 
är mångkulturellt och tvärprofessionellt och består av personer som fått fördjupad kompetens 
i hedersfrågor. Deras uppgift är att fungera som rådgivare i första hand i sin egen 
organisation, samt ge Länsstyrelsen signaler om förbättrings- och utvecklingsområden inom 
området i länet. Det finns ett fortsatt behov av teamet och det behöver på sikt förstärks. 

Under år 20 II inleddes samverkansprojektet "Det handlar om kärlek" i Västerås. Projektet 
syftar till att motverka hedersrelaterat våld men innefattar. alla former av våld, övergrepp och 
kränkningar mot barn och ungdomar. Projektet ger vägledning till unga på skoltid om deras 
rättigheter och har belyst vikten av samverkan och information på ungas arenor. Sedan år 
2012 ingår Västerås stad i det nationella projektet "Våga göra skillnad", med syfte att 
utveckla metoder för skydd, vård och rehabilitering av barn och unga som befinner sig i 
skyddade boenden och som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Metoderna som 
arbetas fram kommer därefter att spridas i landet. 

Åtgärder 
• Informera kvinnorlflickor och män/pojkar om deras rättigheter, främst inom ramen får 

skolans verksamhet. 
• Behålla och stärka Resursteam Heder. 
• Öka kunskapen om unga män/pojkar som lever i familjer med hedersnormer. 
• Öka kunskapen om hbt-personer som lever i familjer med hedersnormer. 
• Genomfåra utbildningsinsatser, grund- och spetsutbildningar, för berörda myndigheter 

och ideella föreningar. 
• Stärka samverkan mellan berörda aktörer, myndigheter och ideella föreningar. 

6.8 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål 

Människohandel är en fråga om mänskliga rättigheter och innebär grova kränkningar av 
människors värdighet. Det medför inte sällan livslångt lidande får dem som utsätts, samt utgör 
ett allvarligt hinder för social jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Framförallt kvinnor 
och barn rekryteras, transporteras och säljs för att utnyttjas i prostitution. 

I Västmanland finns det sedan 20 I O en plan får myndighetssamverkan mot prostitution och 
människohandel, där Länsstyrelsen, polisen, åklagarkammaren, migrationsverket och 
socialtjänsten är parter. En väl fungerande myndighetssamverkan och beredskap är viktigt för 
effektiv och god hantering, samt för att ge bra stöd till utsatta. 

De flesta som är utsatta i prostitution i länet, är dock personer boende i länet. Det finns inga 
tydliga siffror på omfattningen av detta. Det vi vet är att det oftast är män som köper sex, att 
debutåldern för att ta emot ersättning för sex kan var så låg som 14 år och att det är ungefär 
lika vanligt att killar och tjejer säljer sex. Kriminalvårdens forskning visar även på att det 
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finns ett samband mellan kriminalitet, missbruk, egen övergreppserfarenhet och utsatthet får 
prostitution. 

Länets yrkesverksamma behöver ytterligare stöd i att identifiera, hålla samtal med och fånga 
upp personer som riskerar att fara illa på grund av att de har sex mot ersättning, personer som 
är utsatta för människohandel får sexuella ändamål, samt barn som lever med en vuxen som 
säljer sex. 

Åtgärder 
• Stärka myndighetssamverkan kring människohandel får sexuella ändamål och 

prostitution. 
• Genomfåra utbildningsinsatser, grund- och spetsutbildningar, får berörda myndigheter 

och ideella fåreningar i dessa frågor. 
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Bilaga 1. Definitioner 

Mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor är ett samlingsbegrepp, vilket härrör från riksdagens beslutade mål för 
jämställdhetspolitiken, det fjärde delrnålet: "Mäns våld mot kvinnor ska upphöra ". Kvinnor 
och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet tiII kroppslig integritet. 

I begreppet inkluderas alla former av förtryck mot kvinnor, män och barn i nära relationer. 
Det avser mäns våld mot kvinnor i heterosexuella relationer, våld i samkönade relationer, barn 
som bevittnar och lever med våld i sin familj, könsstympning, föräldrars våld mot barn inom 
familjen, våld utfört av någon närstående som den våldsutsatte har en nära och förtroendefull 
relation tiII, exempelvis mor- och farföräldrar, nära kamrater, samt personal inom områden 
där en nära relation föreligger, hedersrelaterat våld och förtryck, samt prostitution och 
människohandel. 

Kvinnor är kraftigt överrepresenterade som offer för våld i nära relation, men även män kan 
utsättas för våld av såväl män som kvinnor. Likaså är män kraftigt överrepresenterade som 
våldsförövare, även om det även finns kvinnor som utövar våld mot män, kvinnor och barn. 

FN:s definition av mäns våid mot kvinnor: 
"Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk 
skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 
frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet." 

Våldets uttryck 

Psykiskt våld 
Kan vara verbala kränkningar, isolering, kontroll av ekonomi och information, förstörelse av 
ägodelar, hot, skambeläggande, gester, metodisk nedtryckning, försummelse eller latent våld. 

Fysiskt våld 
Kan vara att knuffa, kasta saker, hålla fast eller släpa, slå, skaka, ta strypgrepp, sparka, hota 
med tillhyggen eller vapen. 

Sexuellt våld 
Att utföra eller genomlida sexuella aktiviteter mot sin vilja, exempelvis sexuella övergrepp, 
våldtäckt, incest, pornografi och prostitution. 

Barns rätt till skydd 
Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. 
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. Enligt konventionen 
ska bland annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Med barn 
avses pojkar och flickor under J 8 år. Barn har rätt till omvårdnad och skydd mot misshandel 
och sexuella övergrepp. 

Hedersrelaterat förtryck och våld 
Hedersrelaterat förtryck och våld ses och uttalas av ett kollektiv som en legitim, oundviklig 
handling för att straffa olydnad, bevara familjens heder och släktens sociala överlevnad. 
Våldet är planerat och framförallt psykiskt, socialt och fysiskt, men kan i förlängningen även 
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vara sexuellt, exempelvis tvång till oönskat sex med okänd/oönskad person genom ofrivilligt 
äktenskap. 

Människohandel för sexuella ändamål 
Människohandel säger i första hand något om hur olika personer har samverkat med varandra 
för att utnyttja barn eller vuxna. Människohandel behöver definitionsmässigt inte ha lett till 
någon form av utnyttjande, utan det räcker att gärningspersonerna har haft detta som syfte. 
Handeln betraktas som ofrivillig från offrets sida sett, syftar till exploatering .och är ett brott 
mot henne eller honom. Handeln kan ske inom och mellan länder och under själva 
gränsöverfarten . 

Prostitution 
Prostitution sker när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning 
(vanligen ekonomisk), vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten. När det gäller 
personer under 18 år används i regel inte begreppet prostitution. I stället brukar man tala om 
sexuell exploatering av barn, t.ex. handel med barn för sexuella ändamål, köp av sexuell 
handling av barn eller utnyttjande av barn för sexuell posering. 
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Bilaga 2. Indikatorer för uppföljning 

För att göra det möjligt att kunna följa upp länets arbete på området, har dessa indikatorer tagits fram. 
En viktig faktor i urvalet av indikatorer har varit att underlagen för uppföljning ska vara enkla att 
samla in. Länsstyrelsen ansvarar för att samla in statistik från länets olika aktörer årligen, för att följa 
upp indikatorerna. 

1. Kvinnor som har utsatts för våld i nära relation 
Med närstående menar man i första hand en person som kvinnan har eller har haft ett 
förhållande, varit gift eller sammanbott med under äktenskapsliknande förhållanden. 
Begreppet kvinna omfattar även flickor under 18 år. 

Antal kvinnor som har utsalts av våld från närstående och som har lwnlakt med 
socialtjänsten. 
Socialtjänsten kan få kontakt med våldsutsatta kvinnor på olika sätt, t ex för råd, skydd och 
stöd men även för ekonomiskt bistånd till följd aven separation eller missbruksbehandling. 
Indikatorn avser ana kvinnor som utsatts för våld av närstående, vilka socialtjänsten har 
kontakt med, oavsett skäl till kontakt. 

Antal kvinnor som har utsatts från våld från närstående som har kontakt med tjejIkvinnojour i 
länet. 
På frivillig basis har våldsutsatta möjlighet till kontakt med länets tjejIkvinnojourer för råd, 
stöd och hemligt boende. Indikatorn avser hur många nya kvinnor som söker kontakt, oavsett 
hur kontakten har tagits, längd eller intensitet av kontakten. Indikatom avser även kvinnor 
som har kontakt med Arosdöttrarnas Tjej- och kvinnobeskydd. 

Antal inkomna polisanmälningar om kvinnor som har utsatts för våld av närstående - grov 
kvinna frids kränkning och misshandel. 
Polisanmälningar om våld i nära relation sker under många olika brottskategorier, exempelvis 
olaga hot, misshandel, våldtäkt, överträdelse av kontaktförbud, skadegörelse, stalking, grov 
kvinnofridskränkning eller mord. Grov kvinnofridskränkning avser upprepade kränkningar i 
form av vålds- frids- eller sexualbrott, som en man begått mot en kvinna i en nära relation. 
Samtliga brott är allvarliga och orsakar stor skada för brottsoffret. För att följa utvecklingen i 
länet ingår två brottskategorier i denna indikator, grov kvinnofridskränkning och misshandel 
mot kvinna av närstående man. 

2. Barn som upplevt våld eller andra övergrepp av närstående vuxna. 
Med barn som upplever våld menas att barnet har sett eller hört våld, alternativt själv utsatts 
för direkt våld. Till ett bams närståendekrets hör främst barnets mamma, pappa eller 
fosterföräldrar, men även styvförälderiförälders sambo och vuxna syskon. 

Antal inlwmna anmälningar till socialtjänsten om barn som upplevt våld. 
Barn som upplevt våld avser barn som bevittnat våld, barn som utsatts för sexualbrott och 
barn som utsatts för misshandel. Anmälningsskyldighet har alla myndigheter vars verksamhet 
berör barn och ungdom, samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten. 

Antal barn som upplevt våld och givits stöd från barn- och ungdoms psykiatrin. 
Stöd och hjälp för att bearbeta upplevelser av våld ges från socialtjänsten och landstinget men 
även andra aktörer, t ex kyrkan, privata utförare och frivilligorganisationer, kan ge råd och 
stöd. Till denna indikator har valts ut det krisstöd som Barn- och ungdomspsykiatrin ger till 

23 



MÄNS VÄLD MOT KVINNOR - STRATEG! 2012-2014 VÄSTMANLAND 

barn vilka har upplevt våld i familjen, samt till barn som misstänkts har varit utsatta fOr 
övergrepp av närstående. 

Antal inkomna polisanmälningar om barn som har utsafts för våld av närstående - grov 
fridskränkning och misshandel. 
Polisanmälningar om barn som utsatts för våld av närstående sker under många olika 
brottskategorier, exempelvis olaga hot, olaga frihetsberövande, misshandel, våldtäkt mot barn 
samt grov fridskränkning. Grov fridskränkning avser upprepade kränkningar i form av vålds
frids- eller sexualbrott som en närstående begår mot ett barn. Samtliga brott är allvarliga och 
orsakar stor skada fOr brottsoffret. I indikatorn ingår brottskategorierna grov fridskränkning 
och misshandel mot barn. 

3. Män som utövat våld i nära relation 
Män som utövar våld gentemot närstående kvinna/person och/eller barn/styvbarn. Begreppet 
män innefattar även pojkar under 18 år. 

Andel män som utövat våld mot närstående som har kontakt med socialtjänsten. 
Män som utövar våld mot närstående kan söka hjälp och stöd för att förändra sitt beteende hos 
socialtjänsten, de kan även framställa om råd och stöd andra behov, exempelvis missbruk och 
boende. Indikatorn avser alla våldsutövande män som socialtjänsten har kontakt med, oavsett 
skäl till kontakt. 

Andel män som genomgår behandlingför våldsproblematik 
Våldsutövande män har möjlighet att genomgå behandling för sin våldsproblematik via 
Kriscentrum för män. Dömda män har möjlighet att genomgå behandling via Kriminalvården, 
såväl på anstalt som i frivården. Det finns även möjlighet att få råd, stöd och hjälp av andra 
aktörer t ex landsting, socialtjänst och privata utförare. Indikatorn avser specialiserad 
behandling för våldsproblematik hos Kriscentrum för män och Kriminalvården. 

Andel lagförda misstänkaforävare - grov kvinnofridskränkning och misshandel mot kvinna 
Lagföringen om brott i nära relation sker utifrån flera olika brottskategorier, exempelvis olaga 
hot, misshandel, våldtäkt, överträdelse av kontaktförbud, skadegörelse, grov kvinnofrids
kränkning och grov fridskränkning. Indikatorn avser att belysa hur många män som har 
lagförts för brottet i relation till antal åtal. I indikatorn ingår två brottskategorier, grov kvinno
fridskränkning och misshandel mot kvinna av närstående man. 
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