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Handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns 

våld mot kvinnor 

I december 2016 fattade regeringen beslut om en ny tioårig nationell strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin sträcker sig till och med 
utgången av år 2026 och har fyra politiska målsättningar:  
 

- Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld 
- Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor 

och barn 
- Effektivare brottsbekämpning 
- Förbättrad kunskap och metodutveckling 

 
Länsstyrelserna har fått i uppdrag att vara det regionala navet för genomförandet av den 
nationella strategin, genom att samordna arbetet i länet. Arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor har stark koppling till länsstyrelsens arbete med målsättningarna i agenda 2030, 
inte minst vad gäller målet om jämställdhet (mål 5) och målet om fredliga och 
inkluderande samhällen (mål 16).  
 
I december 2017 beslutade länsstyrelsen i Gotlands län att anta Jämställdhetsstrategi för 
Gotland 2018–2023. Strategin innefattar vägval både för arbetet med 
jämställdhetsintegrering i länsstyrelsens verksamhet och vägval för ett gemensamt 
jämställdhetsarbete i länet. Utgångspunkten är de sex nationella jämställdhetspolitiska 
delmålen och målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är alltså inkluderat i 
strategin. Den här handlingsplanen konkretiserar länsstyrelsen Gotlands arbete med det 
sjätte jämställdhetspolitiska delmålet och beskriver prioriterade områden och aktiviteter 
under åren 2020–2021, utifrån strategins vägval.  
 
Handlingsplanen ska följas upp både i sina delar och i sin helhet. I korthet innebär det att 
varje aktivitet, där så är relevant, ska ha en egen uppföljningsplan som innefattar både 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Dessa specifika uppföljningar ska sedan resultera i 
en samlad bedömning av utfall och resultat, som presenteras skriftligt och muntligt vid 
resultatdialog med ansvarig enhetschef. Den samlade bedömningen utgör sedan 
underlag för rapporteringen i årsredovisning, samt ligger till grund för eventuella 
omprioriteringar eller revideringar inför kommande år. Arbetet med handlingsplanen 
kommer också följas via ordinarie tertialuppföljningar, i enlighet med länsstyrelsens 
system för ledning och styrning.  
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Beslutande 

Beslutet har fattats av länsråd Peter Molin, efter föredragning av jämställdhetsstrateger 
Caisa Skoggren och Sofia Nordström.  
 
 
 
Peter Molin 
Länsråd 
 
 
 
Caisa Skoggren   Sofia Nordström 
Jämställdhetsstrateg  Jämställdhetsstrateg 
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Vägval 1: Stödja och stärka framväxten av ett 

verkningsfullt våldsförebyggande arbete i länet, 

med fokus på maskulinitetsnormer  
 

Utgår från:  

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor pekar 
ut det våldsförebyggande arbetet som sin första målsättning. I det innefattas både 
insatser som riktas till hela befolkningen, insatser till riskgrupper samt 
återfallsförebyggande insatser. I regeringens uppdrag till länsstyrelserna är utveckling 
av förebyggande arbete ett av sex deluppdrag. Länsstyrelserna ska 

- främja utvecklingen av universella förebyggande insatser mot våld, 
- främja våldsförebyggande arbete med föräldrar, inklusive i hederskontext,  
- verka för en utveckling av återfallsförebyggande insatser samt 
- vidta åtgärder för att förebygga köp av sexuella tjänster.  

 

Prioriterade aktiviteter:  

- Fortsatt samverkan med i första hand Region Gotland kring det universellt 
förebyggande arbetet. Arbetet genomförs tillsammans med länsstyrelsens 
samordnare för det brottsförebyggande arbetet och med ett barnperspektiv. I 
detta innefattas också uppföljning av projektet Processlett arbete med 
våldsprevention och jämställdhet i förskolan, implementering av 
våldsförebyggande program på en eller flera skolor samt arbete utifrån 
handboken Inget att vänta på.  

- Stärka kunskap och samverkan i länet vad avser frågor om prostitution och 
människohandel samt etablera samverkan med regionskoordinatorer mot 
prostitution och människohandel.  

- Utveckla länsstyrelsens arbete kring pornografins koppling till mäns våld mot 
kvinnor.  
 

Uppföljning:  

Arbetet med universell våldsprevention kommer under de aktuella åren i första hand 
att bedrivas i projektform och följas upp genom detta. Övrigt förebyggande arbete följs 
upp i det ordinarie uppföljningssystemet. 
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Vägval 2: Bidra med kompetens- och metodstöd 

till relevanta aktörer  
 

Utgår från:  

Den nationella strategins andra målsättning är en förbättrad upptäckt av våld samt 
starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn och den fjärde målsättningen 
är förbättrad kunskap och metodutveckling. Länsstyrelserna ska:  

- stödja kommuner och ideella organisationer med kompetensstöd om våld 
- ge fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck till socialtjänst 

samt hälso- och sjukvård 
- stödja kommunernas och landstingens arbete med systematisk uppföljning i 

verksamheter som rör våld samt 
- bistå kommuner och landsting i tillämpningen av metoder för universellt 

våldsförebyggande arbete med unga.  
 

Prioriterade aktiviteter:  

- Följa upp effekterna av den nationella genomförandeplanen för 
kompetensstödet, erbjuda aktörer fortsatt stöd utifrån identifierade 
utvecklingsområden samt påbörja genomförandet av ny genomförandeplan så 
snart sådan är framtagen.  

- Sprida metoder och webstöd via den regionala samverkan mot våld samt vid 
behov särskilda utbildningsdagar. Grundkunskaper om våld, socialstyrelsens 
föreskrifter samt bedömningsinstrument är särskilt prioriterade.  

- Ge kompetens- och processtöd inom ramen för arbetet med det universellt 
våldsförebyggande arbetet.  

- På förfrågan genomföra föreläsningsinsatser riktade till ledare och övrig 
personal i verksamheter där man möter våld. Insatser om hedersrelaterat våld 
och förtryck är särskilt prioriterat. 
 

Uppföljning:  

Genomförandeplanens målsättningar följs upp separat och via till exempel öppna 
jämförelser våld i den årliga lägesbilden. Utbildningsinsatser i övrigt följs upp via 
utvärderingar och genom uppföljning med berörda aktörer efter avslutad insats.  
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Vägval 3: Stärka samverkan mellan relevanta 

aktörer för att säkerställa upptäckt och 

välfungerande skydd och stöd  
 

Utgår från:  

Även detta vägval utgår från den nationella strategins andra målsättning om förbättrad 
upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. 
Länsstyrelserna ska enligt regeringsuppdrag:  

- främja samverkan mellan aktörer, inte minst för att uppnå väl samordnade 
insatser i enskilda ärenden samt   

- verka för att utveckla kommungemensamma insatser som enskilda kommuner 
har svårt att genomföra i egen verksamhet.  
 

Prioriterade aktiviteter:  

- Det regionala nätverkets fortsatta arbete.  
- Processkartläggningsarbete för att synliggöra samverkansbrister och hitta 

förbättringsområden, i samverkan med samordningsförbundet Finsam Gotland 
och Region Gotland och i samarbete med övriga sakområden inom social 
hållbarhet.  

- Stöd till Polisens och Region Gotlands arbete med medborgarlöfte om våld, i 
samarbete med länsstyrelsens samordnare för det brottsförebyggande 
arbetet.  

- Samverkan kring förbättrad upptäckt av våld, med samordningsförbundet 
Finsam Gotland och Region Gotland.  

- Medverkan i Forum för social hållbarhet.  
 

Uppföljning:  

Årliga uppföljningar av nätverkets arbete. Utvärderingar av 
processkartläggningsarbetet och arbetet med medborgarlöfte. Indikatorer om bland 
annat att ställa frågan i samband med årlig lägesbild.  
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Vägval 4: Utveckla kunskapsläget i länet vad avser 

kvinnors och barns utsatthet inom samtliga 

områden som målet omfattar, samt kring 

verkningsfullt förebyggande arbete 
 

Utgår från:  

I den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är 
förbättrad kunskap och metodutveckling det fjärde målet. Även kring det första målet, 
om ett verkningsfullt förebyggande arbete, är kunskap om våldet centralt. 
Länsstyrelserna ska enligt regeringsuppdrag:  

- Följa och analysera utvecklingen av insatser enligt den nationella strategin.  
Kunskap och metodutveckling lyfts fram som avgörande för ett verkningsfullt arbete.  

 

Prioriterade aktiviteter:  

- Kartläggning av utsatthet och tillgängliga insatser i länet.  
- Spridning av aktuell jämställdhetsstatistik.  
- Stödja genomförande av utbildningar i våldspreventiv metod. Regionens 

verksamheter är prioriterade.  
- Spridning av handbok om våldspreventivt arbete. Regionens verksamheter och 

civilsamhällets aktörer är prioriterade.  
- Uppföljning och eventuell fördjupning av länsstyrelseintern utbildning om 

mäns våld mot kvinnor.  
 

Uppföljning:  

Utbildningsinsatser utvärderas separat. Kvantitativa mål för spridning av insatser får 
sättas för respektive insats och följas upp inom ramen för detta.  
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Vägval 5: Skapa förutsättningar för ett öppet 

samtal om mäns våld mot kvinnor, för att öka 

medvetenheten hos både professionella och hos 

allmänheten 
 

Utgår från:  

Även detta vägval utgår från den första och den fjärde målsättningen, det vill säga 
förebyggande och kunskap/metodutveckling men vägvalet har också bäring på målet 
om förbättrad upptäckt, skydd och stöd. I regeringsuppdraget framgår att 
länsstyrelserna bland annat ska ta fram regionala strategier och handlingsplaner. 
Förankringen och spridningen av dessa styrdokument är en viktig del av arbetet med 
att skapa förutsättningar för ett öppet samtal.  
 

Prioriterade aktiviteter:  

- Fortsätta förankrings- och spridningsarbete av jämställdhetsstrategi och 
tillhörande handlingsplaner.  

- Spridning av nationella kampanjer om våld samt regionala insatser kring dessa.  
- Utbildning om mäns våld mot kvinnor till prioriterade yrkesgrupper, 

exempelvis inom ramen för chefsutbildning jämställdhet. 
- Jämforum och andra breda utbildnings- eller föreläsningsinsatser.  

 

Uppföljning:  

Utvärderingar av utbildnings- och föreläsningsinsatser samt uppföljning av spridning av 
nationella kampanjer via web-statistik.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Länsstyrelsen i Gotlands län HANDLINGSPLAN 

  

 

2019-xx-xx 

  

Dnr 800-99-

2020800-99-2020 

  
   8 

 

 
 

Vägval 6: Samordna Länsstyrelsens olika 

förebyggande uppdrag inom till exempel ANDT, 

brottsförebyggande arbete, folkhälsa och 

integration, för större effekt 
 

Utgår från:  

Vägvalet syftar till att förstärka arbetet med den nationella strategins målsättning om 
våldsförebyggande arbete och länsstyrelsernas uppdrag att utveckla det förebyggande 
arbetet. I regeringens uppdrag till länsstyrelserna framkommer det att arbetet ska 
bedrivas i samverkan med närliggande sakområden. På Länsstyrelsen Gotland är 
inriktningen att arbetet i så stor grad som möjligt ska bedrivas integrerat och 
tvärfunktionellt.  
 

Prioriterade aktiviteter:  

- Utvecklingsarbete kring metoder för integrering på klustermöten och 
planeringsdagar. 

- Forum för social hållbarhet 
- Gemensamma aktiviteter i övrigt i länet.  

 

Uppföljning:  

Inom ramen för uppföljningen av verksamhetsplanen, där klustret för social hållbarhet 
har ett gemensamt mål.  
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Vägval 7: Vidareutveckla rutinerna och samverkan 

kring Länsstyrelsens arbete kring sambandet 

mellan våld mot djur och våld i nära relationer 

samt säkerställa att de fungerar och används 
 

Utgår från:  

Vägvalet svarar mot den nationella strategins första och andra målsättningar om 
förebyggande arbete samt förbättrad upptäckt, skydd och stöd. I regeringens uppdrag 
till länsstyrelserna berör vägvalet också deluppdraget om främjande av samverkan, 
utöver deluppdraget om det våldsförebyggande arbetet.  
 

Prioriterade aktiviteter:  

- Uppföljning och vid behov revidering av interna rutiner för orosanmälan och 
kontakt med socialtjänst och polis.  

- Fortsatt samverkan med polis och socialtjänst utifrån det förslag till 
samverkansöverenskommelse som arbetats fram.  

- Kunskapsinsatser om sambandet till relevanta yrkesgrupper. Utöver aktörerna 
i överenskommelsen (länsstyrelse, polis och socialtjänst) är djurhälsopersonal 
särskilt prioriterade.  

- Fortsatt spridning av trycksaker.  
 

Uppföljning:  

Årlig uppföljning av antal orosanmälningar samt av hur samverkan fungerar. 
Utbildningsinsatser utvärderas separat.  
 

 


