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Överenskommelse mellan Länsstyrelsen Jämtlands län och Krokoms kommun 
avseende våldsförebyggande arbete 
  
Mål 
Målet med insatsen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att trygga barn och ungas 
uppväxtvillkor, i Krokoms kommun.  
 
Syfte  
Syftet med insatsen är att bedriva ett våldsförebyggande arbete samt att skapa ett kunskapsstöd och 
långsiktigt strategiskt arbete kopplat till; Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor 2017–20261, den regionala överenskommelsen - Tillsammans mot våld samt nationell 
jämställdhetspolitik. Närliggande uppdrag inom de sociala hållbarhetsfrågorna så som Föräldraskaps-
stöd, ANDTS och Brottsförebyggande med flera, kan komma att inkluderas om och när behov 
identifieras.  
 
Parternas åtaganden 
 
Kommunen 
Kommunen tar beslut om att bedriva ett långsiktigt våldsförebyggande arbete med tydliga mandat 
för de nyckelpersoner som tilldelas ansvar att organisera det kommunövergripande arbetet.  
 
Kommunen åtar sig att överenskomna nyckelpersoner som deltar i processledarutbildning med 
riksförbundet MÄN har förutsättningar och mandat att arbeta aktivt med de uppgifter som delas ut 
mellan sammankomsterna. I det fall någon av nyckelpersonerna byter/avslutar sin tjänst under tiden 
utbildningen pågår, ska ersättare utses omgående. De nyckelpersoner som kommunen utsett för 
deltagande i utbildningen medföljer som bilaga till denna överenskommelse.  
 
Kommunen står för kostnader för nedlagd arbetstid för deltagande i utbildningen med riksförbundet 
MÄN (som erbjuds initialt) samt det arbete som behövs för att utveckla och bibehålla ett strategiskt 
samordnat våldsförebyggande arbete i kommunen på lång sikt. 
 
Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsen ger processtöd fram till det att kommunen har nått fram till ett väl förankrat och 
pågående våldsförebyggande arbete. Under arbetet kommer stegen i handboken Inget att vänta på2 

 
1 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-

mans-vald-mot-kvinnor/  
2 https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/handboken-inget-att-vanta-pa/  

Överenskommelse 
Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 
2022-08-23 800-5936-22 

  

 

 

 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/
https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/handboken-inget-att-vanta-pa/


2 / 2 

att vara vägledande. Handboken utgår ifrån en hela-kommunen-ansats, den socioekologiska 
modellen, risk- och skyddsfaktorer samt en genusförändrande ansats.  
 
Länsstyrelsen åtar sig att under minst tio år verka för att ett långsiktigt våldsförebyggande arbete ska 
utvecklas och få fäste i Jämtlands län. Under den tiden kommer Länsstyrelsen erbjuda; processtöd, 
utbildningsinsatser, erfarenhetsöverföring mellan kommuner, medel med mera. 
 
I arbetet ingår deltagande i processledarutbildning med riksförbundet MÄN. Utbildningen omfattar 
fyra gånger två utbildningsdagar samt handledning under två år. Länsstyrelsen åtar sig att 
tillsammans med nyckelpersoner från Krokoms kommun delta i processledarutbildningen med 
riksförbundet MÄN på plats i länet.  
 
Länsstyrelsen bekostar följande;  
- Processledarutbildning med riksförbundet MÄN med start i januari 2023 
- Eventuella omkostnader kopplade till procesledarutbildningen 
- Möjlighet till del av tjänst för samordnare i kommunen 
- Övriga utbildningsinsatser 
- Eventuella kostnader kopplade till kartläggningar och uppföljning 
- Erfarenhetsutbyte och spridande av goda exempel 
 
Länsstyrelsen kommer att genomföra arbetet som planerat förutsatt att framtida regering fortsatt 

ger Länsstyrelsen uppdrag och medel för att arbeta våldsförebyggande. 
 
 
 
Undertecknande  
Denna överenskommelse har upprättats av företrädare för respektive part i två likalydande exemplar 
av vilka parterna erhållit var sitt.  
 
Länsresidenset 2022-08-23 
 
För part Länsstyrelsen Jämtlands län   För part Krokoms kommun 
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Marita Ljung     Jonas Törngren  
Landshövding    Kommundirektör 
 

 


