Handlingsplan våld i nära relationer, år 2018 - 2020
Delmål 1; Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld i nära relationer i
Hallands län
Ett utökat och verkningsfullt universellt förebyggande arbete mot våld
Aktiviteter, insatser
Sprida
kompetensbaserat
material

Ansvar
Länsstyrelsen

Normkritiskt arbete
genom utbildning
samt spridning av
metoder och material

Länsstyrelsen

Samverkanspartner
Referensgrupp våld i
nära relationer
Referensgrupp
prostitution och
människohandel
Nätverk inom
socialhållbarhet,
Länsstyrelsen

Uppföljning
Länsstyrelserna
nätverksträffar

Interna möten inom
Länsstyrelsen

Ett utökat och verkningsfullt arbete för insatser till våldsutövare
Aktiviteter, insatser
Erbjuda
kompetensutveckling
kring MUCF:s metod
”En kommun fri från
våld”

Ansvar
Länsstyrelsen

Samverkanspartner
Kommuner, hälso- och
sjukvård, ideella
organisationer,
Social hållbarhet LST

Uppföljning
Utvärdering

Stärka det brottsförebyggande arbetet inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer
Aktiviteter, insatser
Kompetensutveckling
nät hat

Ansvar
Länsstyrelsen

Samverkanspartner
Socialhållbarhet inom
LST, föräldrar, ideella
föreningar, och
myndigheter som
möter barn och unga

Uppföljning
Utvärdering

Ett återfallsförebyggande arbete inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Aktiviteter, insatser
Ansvar
Erbjuda utbildning i hot
Länsstyrelsen
och
riskbedömningsinstrument
gällande hedersrelaterat
våld och förtryck, mäns
våld mot kvinnor, våld i
nära relationer

Samverkanspartner
Kommuner, ideella
verksamheter, hälsooch sjukvård,
rättsväsendet

Uppföljning
Utvärdering

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
Aktiviteter, insatser
Sprida webbutbildning
– hedersrelaterat våld
och förtryck

Ansvar
Länsstyrelsen

Samverkanspartner
Kommunerna, hälsooch sjukvården,
rättsväsendet, ideella
organisationer

Uppföljning
Kursuppföljning,
digital information

Delmål 2 Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta
kvinnor och barn i Hallands län
Erbjuda ett kompetensbaserat arbetssätt för att säkerställa vårdnad, boende och umgänge
Aktiviteter, insatser
Ansvar
Erbjuda utbildning i hot och
Länsstyrelsen
riskbedömningsinstrumentet
FREDA

Samverkanspartner
Kommuner, hälsooch sjukvård, ideella
organisationer

Uppföljning
Utvärdering

Stärkt skydd och stöd för barn som har bevittnat våld eller varit utsatta för våld
Aktiviteter, insatser
Fortsatt spridning av
webbutbildningarna,
webbkurs om våld,
hedersrelaterat våld
och förtryck,
människohandel med
barn och unga, Sex
mot ersättning

Ansvar
Länsstyrelsen

Samverkanspartner
Referensgrupp våld i
nära relationer,
referensgrupp
prostitution och
människohandel,
nyckelpersonsnätverket,
politiker, chefer inom
kommuner, hälso- och
sjukvård, rättsväsendet
och ideella
organisationer
Kommuner,
idrottsrörelsen, social
hållbarhet LST

Uppföljning
Genomgång och
uppföljning i berörda
nätverk

Fortsatt samverkan
och utbildning kring
maskulinitet inom
idrottsrörelsen
Erbjuda
kompetensutveckling
om barnkonventionen
och mänskliga
rättigheter
Upprätta/sprida
checklistor gällande
våld mot äldre,
personer med
funktionsvariationer
Utbildning våld mot
äldre, personer med
funktionsvariationer

Länsstyrelsen,
idrottsrörelsen

Länsstyrelserna

Universellt, social
hållbarhet LST

Utvärdering

Länsstyrelserna

Referensgrupp våld i
nära relationer,
nyckelpersonsnätverket

Uppföljning i berörda
nätverk

Länsstyrelserna

Kommuner hälso- och
sjukvård

Utvärdering

Uppföljning i berörda
nätverk

Öka medvetenheten för att upptäckta våldsutsatthet och våldsutövare
Aktiviteter, insatser
Riktade insatser till
nya målgrupper

Ansvar
Länsstyrelsen

Samverkanspartner
Uppföljning
Samordnare,
Avstämning vid
brottsförebyggare,
enhets möten
ANDT,
integrationssamordnare,
med berörda nätverk

Stärkta förutsättningar för en närmare myndighetssamverkan på lokal nivå
Aktiviteter, insatser
Stärka
regionövergripande
initiativ kring upptäckt
och arbetsrutiner
Referensgruppsmöten
5 ggr/år, våld i nära
relationer,
prostitution och
människohandel ca 3
ggr/år,
nyckselpersonsträff 1
ggr/ år osv.
Information till
samlade elevhälsan

Ansvar
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Berörda aktörer inom
Länsstyrelsen och
elevhälsan

Samverkanspartner
Region Halland,
samtliga kommuner,
rättsväsendet, ideella
organisationer
Deltagare i berörda
nätverk och
organisationer

Uppföljning
Uppföljning i berörda
nätverk och
organisationer

Samlade elevhälsan

Uppföljning
elevhälsan och
Länsstyrelsen

Uppföljning i berörda
nätverk

Delmål 3 Effektivare brottsbekämpning mot våld i nära relationer och mäns våld mot
kvinnor i Hallands län
Samordna nätverk regionalt
Stärka det förebyggande arbetet mot köp av sexuella tjänster och människohandel
Stärka det förebyggande arbetet mot hot och kränkningar på nätet
Aktiviteter, insatser
Föreläsning
människohandel för
sexuella ändamål

Ansvar
Länsstyrelsen
Polisregion Väst

Nätverk, prostitution
och människohandel
för sexuella ändamål

Länsstyrelsen

Sprida
utbildningsmaterial

Länsstyrelsen

Samverkanspartner
Polisen, aktörer inom
LST, kommuner, NMT,
restauranger, taxi,
hotell
Polisregion Väst

Länsstyrelsen,
Referensgrupper inom
länet

Uppföljning
Utvärdering

Referensgrupp
prostitution och
människohandel för
sexuella ändamål
Sprida material

Använda åtgärdskort
enl modell LST
Dalarna
Samverka med
regionskoordinatorer
Sprida webbutbildning
VINR, POM, HRV

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen,
Referens grupper i
länet
Länsstyrelsen

Sprida material

Länsstyrelsen
Berörda
referensgrupper och
nätverk

Information

Information

Stärka det förebyggande arbetet mot tvångsäktenskap, barnäktenskap och brott med hedersmotiv
Aktiviteter, insatser
Delta i nationella
nätverk
Samverkan med
Länsstyrelsen i
Östergötland
Delta i nationella
kampanjer
Arrangera
utbildningsdagar
gemensamt i sydlänen
och den enskilda
länsstyrelsen
Regionala insatser vid
behov

Ansvar
Länsstyrelsen

Samverkanspartner
Länsstyrelsen

Uppföljning
Via årsredovisning

Länsstyrelsen

Berörda aktörer i
länet

Årsredovisning

Länsstyrelsen

Berörda aktörer i
länet
Berörda aktörer i
länet

Spridning av material

Berörda aktörer i
länet

Information

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna

Årsredovisning

Delmål 4 Förbättrad kunskap och metodutveckling inom området mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relationer i Hallands län
Förbättrad kunskap om förekomst, insatser och kostnader
Aktiviteter, insatser
Samverka med
berörda
myndigheter

Ansvar
Länsstyrelsen

Samverkanspartner
Jämställdhetsmyndigheten,
Socialstyrelsen, SKL, BRÅ,
NCK, MUCF

Uppföljning
Nationella och
regionala
kartläggningar,
enkäter

Insamling av
statistik, förekomst
av våld inom
socialtjänst, hälsosjukvård
rättsväsendet i länet

Kommunernas
socialtjänst, hälsooch sjukvård,
rättsväsendet

Kommunernas socialtjänst,
hälso- och sjukvård,
rättsväsendet,
Referensgrupp våld i nära
relationer

Sammanställning av
utsedd arbetsgrupp
via referensgruppen
våld i nära relationer
Presentation
strategisk grupp

Förbättrad kunskap om verkningsfullt våldsförebyggande arbete
Metodutveckling och stöd att tillämpa metoder i arbetet med våldsutsatta
Aktiviteter, insatser
Ansvar
Utbilda i hot och
Länsstyrelsen samt
riskbedömningsinstrument övriga berörda
aktörer
Utbildningsinsatser inom
Länsstyrelsen
våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och
förtryck, prostitution och
människohandel för
sexuella ändamål
Erbjuda relevanta aktörer
Länsstyrelsen
erfarenhetsutbyte genom
deltagande i
Referensgrupper och
nätverk
Sprida aktuellt material
Länsstyrelsen

Samverkanspartner
Länsstyrelsen samt
övriga berörda
aktörer
Berörda aktörer i
länet

Uppföljning
Utvärdering, öppna
jämförelser

Berörda aktörer i
länet

Kontinuerligt på
möte med
referensgrupper,
nätverk

Berörda aktörer i
länet

Spridning av material

Årsredovisning

