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REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE 

Regional överenskommelse 
Ledningsgruppen – Tillsammans mot våld har beslutat att stärka arbetet med att förebygga och 
motverka mäns våld mot kvinnor i Jämtlands län. Syftet är att genom utökad regional samverkan 
förebygga våld, ge ett bättre stöd hjälp och skydd till utsatta barn och vuxna genom ett 
helhetsperspektiv, effektivisera brottsbekämpningen och stärka kompetensen hos personal. 
Arbetet utgår från den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Vision  
”I Jämtlands län är befolkningen i centrum, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och 
en förutsättning för hållbar utveckling” 

Mäns våld mot kvinnor  
Våld och andra former av övergrepp mot kvinnor är enligt regeringen den mest akuta 
jämställdhetsfrågan i dag. Mäns fysiska, psykiska och sexuella våld mot kvinnor utgör ett allvarligt 
hinder för jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter. Våldet bidrar till 
ojämställdhet mellan kvinnor och män i samhället i stort, inte bara i den nära relationen. Våldet 
bidrar till en sämre folkhälsa. 

Med mäns våld mot kvinnor avses alla former av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och hot om våld 
mot kvinnor, män, flickor och pojkar. Hedersrelaterat våld och förtryck med skiftande uttryck såsom 
barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. Prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i 
reklam, medier och pornografi i syfte att reproducera föreställningar och kvinnors underordning 

Konsekvenserna av våldet kan vara akuta eller på lång sikt. Yngre kvinnor är mer utsatta för 
våldsbrott än äldre, och utgör den grupp som är allra mest utsatt för brott i nära relationer. Det gäller 
i synnerhet kvinnor mellan 16 och 24 år. Unga kvinnor och flickor är särskilt utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Kvinnor i övre tonåren och tjugoårsåldern är överrepresenterade 
bland de som uppger att de har trakasserats sexuellt i arbetslivet och utsatts för sexualbrott i 
allmänhet. Våldet mot unga på internet ökar. 

Att vara utsatt för våld och leva i glesbygd innebär speciella svårigheter. Utsatta i glesbygd kommer 
senare till samhällets hjälp och har då ofta utsatts för ett grövre våld under en längre tid. 
Skyddsarbetet behöver anpassas till de långa utryckningstiderna och arbetet med att nå ut i hela vårt 
län behöver förbättras för att i någon mån kompensera för de långa avstånden till skydd, stöd och 
hjälp som den våldsutsatta har.  

Kostnader för det könsbaserade våldet mot kvinnor i Jämtlands län uppgår till 516 miljoner kronor 
per år, så om vi kan rikta våra insatser på att i större utsträckning förebygga våldet så finns det 
förutom vinster av minskat lidande för utsatta barn och vuxna, även i ett livscykelperspektiv, stora 
vinster för hela vårt samhälle; inte minst ekonomiskt. 
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Målområden  
Nedan följer en beskrivning av de målområden som myndigheterna har lyft som särskilt viktiga att 
fokusera på i arbetet mot våld. 

Förebyggande arbete mot våld 

• Samtliga parter avsätter resurser för ett främjande och förebyggande arbete i respektive 
verksamhet i arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor. Arbetet ska bland annat ske 
på barn och ungas arenor, till föräldrar samt till våldsutövare genom behandling och rättsliga 
påföljder för att minska risken för upprepat våld. 

• Ledningsgruppen arbetar utåtriktat och opinionsbildande för att få till stånd en 
attitydförändring gällande normer om mäns våldsutövande. (Antal aktiviteter per år, 
exempelvis artiklar) 

Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för 
våldsutsatta kvinnor och barn 

• Myndigheternas personal frågar alla om våldsutsatthet och ger inledande stöd utifrån sin 
yrkesroll. Utsatta barn och vuxna erbjuds en första bedömning av risk oavsett vilken 
myndighet som möter upp inledningsvis. Personal som identifierar behov hos våldsutsatta 
barn och vuxna, samverkar med andra parter om behovet av stöd och skydd. Personal 
känner trygghet i den egna sekretessen. 

 Effektivare brottsbekämpning 

• Barnahus Jämtland utvecklas så att det tillgodoser de behov som brottsutsatta barn har 
(separat utvärdering) 

• Vuxna våldsutsatta får ett samordnat, kvalitativt stöd från relevanta aktörer. Arbetet bidrar 
till en högre grad av lagföring. (antal samråd) 

• Samverkan gällande prostitution fungerar så att stöd och hjälp erbjuds den utsatta medan 
förövare lagförs för brott (BRÅ statistik) 

Förbättrad kunskap och metodutveckling 

• Grundläggande kompetens om mäns våld mot kvinnor finns i alla led hos respektive 
samverkansparts verksamhet.  

• Verksamhetens alla led (personal) ska även ha kunskap om de olika parternas 
ansvarsområden och roller i arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor och hänvisa 
våldsutsatta till rätt instans. 

• Samverkansdagar med kunskapshöjande insatser ska fokusera på hur vi tillsammans kan 
förbättra situationen för våldsutsatta barn och vuxna. 
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Myndighetssamverkan 

• Ledningsgruppen Tillsammans mot våld sammanträder fyra gånger per år. I ledningsgruppen 
deltar respektive myndighets högsta chef och för kommunerna; samordnare Social välfärd 
och samordnare Barn och utbildning. Varje deltagare har en adjungerad med sakkunskap. Vid 
större samhällskriser kan gruppen om behov uppstår, kalla till extra sammanträde. Den 
handlingsplan som årligen upprättas och följs upp ska kopplas till målen i den regionala 
överenskommelsen.  

Överenskommelse 
Genom denna överenskommelse förbinder sig parterna att verka för en god samverkan i arbetet med 
att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor i Jämtlands län. Samtliga parter ska inom 
respektive myndighet aktivt prioritera arbetet samt delta i ledningsgrupp, eventuella arbetsgrupper 
och nätverk. Denna överenskommelse med handlingsplan följs upp årligen. Överenskommelsen 
gäller till och med 7 december 2026.  

 

 

Östersund den 27 november 2020 

 

 

 

Jöran Hägglund, landshövding Hans Svensson, regiondirektör 
LÄNSSTYRELSEN JÄMTLANDS LÄN  REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 

 

 

 

Elin Ring, samordnare Social välfärd Erik Bakkman, polisområdeschef Jämtland 
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN  POLISMYNDIGHETEN  

 

 

 

Stefan Ekeroth, chefsåklagare Helena Danielsson, samordnare Barn/utbildning 
ÅKLAGARKAMMAREN ÖSTERSUND REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN  

 



 

 

 

 

5 

 

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE 

 

 

 

“Det är statens, kommunernas och regionens ansvar att tillgodose de drabbades behov av skydd, 
stöd och vård. Mäns våld mot kvinnor är ett mångsidigt problem och kräver samverkan mellan 
många myndigheter.  

De flesta av oss kommer förr eller senare att möta någon som varit eller är utsatt för mäns våld 
mot kvinnor. Det är många gånger ett stort steg för våldsutsatta att söka stöd och hjälp, därför är 
det viktigt att omgivningen också kan hjälpa, tillsammans kan vi stoppa våldet.” 

 

 

    

I samverkan med länets kommuner. 
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