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Inledning 

I kommunfullmäktiges övergripande styrdokument IVE 2015-2018 (inriktning, verksamhet, 
ekonomi) fick socialnämnden i uppdrag att ta fram ett övergripande program för arbetet mot 
våld i nära relationer (kvinnofrid).  Socialnämnden har således i samverkan med andra aktörer 
tagit fram Program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer, antaget av 
kommunfullmäktige XX-XX-XX.  
 
Kommunstyrelsen har konstaterat utifrån uppföljning av liknande kommunövergripande 
program, beslutade av kommunfullmäktige, att styrning och ansvar behöver tydliggöras för att 
öka den politiska genomslagskraften. Mot bakgrund av ovanstående kompletteras därför det 
framtagna programmet med en handlingsplan.  Handlingsplanen är således en omarbetning 
och konkretisering av Program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer  
 
En viktig kompletterande del i handlingsplanen är konkretisering och intensifiering av 
kommunens kommande arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Det är utifrån föreliggande handlingsplan som arbetet och måluppfyllelse kommer att följas 
upp. Att upprätta en handlingsplan är ett sätt att enligt socialtjänstlagen (3 kap. 3 §) 
säkerställa att insatser inom socialtjänsten är av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  
 
Uppsala kommuns handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och 
hedersrelaterat förtryck är ett led i att förverkliga det framtagna programmets innehåll. 
Handlingsplanen utgår från Kommunfullmäktiges program mot kvinnofridskränkningar och 
våld i nära relationer - som i sin tur utgår från internationella, nationella, regionala och lokala 
styrdokument. Handlingsplanen såväl som programmet ska ligga till grund för nämnders och 
styrelsers arbete. 

1.1 Kort beskrivning av området 
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och en viktig folkhälsofråga. Våld i nära 
relationer medför både mänskligt lidande så väl som stora samhällskostnader. Våld kan 
drabba alla, men vissa grupper är mer utsatta än andra, bland annat äldre kvinnor, 
kvinnor med någon form av funktionsnedsättning, HBTQ-personer samt personer som kan 
utsättas för våld i hederns namn.  
 
All våldsanvändning är i dag olaglig i Sverige och kvinnomisshandel faller under allmänt åtal. 
Sverige står bakom en rad internationella överenskommelser som rör mänskliga rättigheter 
och rent folkrättsligt är vi förpliktigade att ha en lagstiftning som stämmer med kraven i de 
konventioner som vi har anslutit oss till. Våld i nära relationer bryter inte bara mot svensk lag 
utan är även ett brott mot de mänskliga rättigheterna.  
 
Våld och förtryck i hederns namn, dvs. hedersrelaterat förtryck, kan ta sig olika uttryck 
beroende på kulturella föreställningar och religion, men är inte specifikt för någon särskild 
kultur eller religion. Hedersrelaterat våld och förtryck är starkt kopplat till föreställningen att 
flickor och kvinnors sexualitet måste kontrolleras av kollektivet. Familjens anseende ses som 
avhängigt de kvinnliga medlemmarnas oskuld och kyskhet, och deras faktiska eller påstådda 
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sexuella beteende. Denna uppfattning kan vara mer eller mindre uttalad, och kontrollen kan 
sträcka sig från vardagliga begränsningar av flickors och kvinnors liv, såsom klädval, socialt 
umgänge och rörelsefrihet, till begränsningar av livsval såsom utbildning, jobb, giftermål och 
skilsmässa. I sin mest extrema form tar sig kontrollen våldsamma uttryck, från hot till 
verkställande av dödligt våld.  
 
Uppsala kommun genomför idag flera insatser inom kvinnofridskränkningar, våld i nära 
relation och hedersrelaterat förtryck, men det finns utrymme för utveckling. Exempelvis 
behövs mer kunskap om förekomst av hedersrelaterat förtryck på lokal nivå. Aktuell 
forskning har synliggjort våld mot grupper som tidigare varit svåra att identifiera, till exempel 
personer med funktionsnedsättning.  

1.2 Syfte med handlingsplanen 
Syftet med handlingsplanen är att, utifrån Programmet mot kvinnofridskränkningar samt våld 
i nära relationer, utveckla ett gemensamt synsätt för Uppsala kommuns arbete med att 
förebygga, upptäcka och synliggöra samt att åtgärda våld i nära relationer. Handlingsplanen 
syftar till en ökad samordning, effektivisering och kvalitetshöjning av arbetet mot våld i nära 
relationer.  För att kunna bekämpa våld krävs det kunskap, men också en samsyn mellan 
kommunens verksamheter vad gäller uppgifter och förväntningar. Denna samsyn bör även 
innefatta de privata och ideella krafter som deltar i den offentliga sektorns strävan att 
motverka våld i nära relation. Handlingsplanen mot kvinnofridskränkning, våld i nära 
relationer och hedersrelaterat förtryck är ett redskap för att uppnå detta. 

1.3 Ansvar och åtaganden  
Våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck är ett samhällsproblem som fordrar aktivt 
arbete inom och mellan ett stort antal samhällsaktörer. Lösningarna kräver omfattande 
resurser och långsiktiga insatser. Resurser behöver riktas mot ett systematiskt förebyggande 
arbete för att förhindra att våld överhuvudtaget uppstår. För att detta ska bli möjligt är det 
nödvändigt att alla berörda parter har kunskap om uppgiften och delar en samsyn på hur den 
ska genomföras. 
 
I 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL, tydliggörs att socialnämnden ska verka för att 
den som är eller har varit utsatt för våld eller övergrepp i nära relationer kan ha behov av stöd 
och hjälp. Stöd ska även ges till närstående. Nämnden ansvarar även för att barn som utsatts 
för brott får stöd och hjälp. Detsamma gäller för barn som bevittnat våld eller andra övergrepp 
av eller mot närstående.  
 
Uppsala kommun har skrivit under den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå, den så kallade CEMR-deklarationen. Den 
fungerar som ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande 
och praktisk verksamhet. Kommuner, landsting och regioner som undertecknat CEMR-
deklarationen tar aktivt ställning för jämställdhet och framförallt för att främja att jämställdhet 
uppnås i praktiken. 
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1.4 Handlingsplanens omfattning 
Handlingsplanen omfattar all styrning, organisering och samordning av kommunala insatser 
inom verksamhetsområdena förebyggande, skydd och stöd. Kommunens och det omgivande 
samhällets resurser ska samlas och användas effektivt i arbetet mot kvinnofridskränkning, 
våld i nära relationer och hederrealterat förtryck.  

Handlingsplanen ska styra mot programmets framtagna vision (bilaga 1) att i Uppsala ska 
ingen bli utsatt för våld i nära relationer och alla får själva bestämma över sitt liv och sin 
kropp. Handlingsplanens innehåll utgår från kommunfullmäktiges mål och budget för 2016 
med plan för 2017- 2018. 
 
En planperiod på tre år bedöms som lämplig för att åstadkomma långsiktiga förutsättningar i 
att bekämpa våld i nära relationer. Vid förändrade förutsättningar kan handlingsplanen 
komma att behöva revideras. Åtgärder kommer att genomföras successivt under planperioden. 
Socialnämnden har ett särskilt ansvar att samordna och stödja i planering och implementering.  
 
Handlingsplanen innehåller fyra målområden och för varje målområde finns ett antal 
prioriterade åtgärder som ska genomföras under planperioden. Målen pekar ut riktningar som 
ska skapa förutsättningar för stabilitet, långsiktighet och kontinuitet i arbetet. Åtgärderna visar 
på vad som man fokuserar på under planperioden. Varje målområde med respektive åtgärder 
presenteras i nedanstående avsnitt, med vägledning och kommentarer. Målen och åtgärderna 
är formulerade med utgångspunkt i den utveckling som skett inom området och i de 
utmaningar som identifierats. 

Åtgärderna ska genomföras inom flera av kommunens verksamhetsområden. Målområdena 
ska efterföljas och konkretiseras inom ramen för nämndernas verksamhetsplaner och i arbetet 
med jämställdhetsintegrering.  

1.5 Åtgärder  
Handlingsplanen samlar de åtgärder som behövs för att nå måluppfyllelse inom målområdena.  
Under varje målområde finns först en beskrivande text som belyser behovet av utveckling. 
Efter det presenteras åtgärder som visar prioriteringarna och ansvarsfördelning för att uppnå 
de övergripande målen och målbilderna för 2018.  
 

Område 1 Styrning, organisering, samordning och uppföljning 

Arbetet mot våld i nära relationer omfattar alla samhällssektorer och måste samordnas för att 
vara effektivt. Satsningarna inom området ska präglas av långsiktiga uppdrag och innovativa 
lösningar. Samordningen mellan offentliga, ideella och privata aktörer i Uppsala är viktig då 
det ger bättre förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete. Satsningar inom området 
ska vara sammanhängande, och de olika parternas respektive roller och ansvar präglas av 
tydlighet och respekt för varandras uppdrag. Det är viktigt att veta omfattningen för att man 
ska kunna rikta insatser, därför är kartläggning avseende förekomst av hedersrelaterat förtryck 
prioriterat, likaså behövs samordningsbehovet utredas för att nå målbilderna för 2018.  
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Målbild 2018 - styrning, organisering, samordning 
Mål 
 
Uppsala kommuns styrning, organisering, samordning och uppföljning av handlingsplanen ska bidra till ökad kvalitet, 
effektivitet och långsiktighet i arbetet mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. 

Strukturerat, samordnat och aktivt arbete för att motverka kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och 
hedersrelaterat förtryck sker på generell, grupp- och individnivå. 

 
Åtgärder 2016 – 2018 Område styrning, organisering, samordning  
Åtgärd 
 

Huvudansvarig för 
åtgärd 

Andra berörda 
aktörer 

Status 

Uppsala kommun ska säkerställa att handlingsplanen 
och dess innehåll samordnas, och att det finns 
personella resurser för samordning.  

 SCN, KS Berörda nämnder, 
civila samhället 

Pågående 

Stöd ska ges för genomförande och implementering.  SCN KS, berörda 
nämnder, bolag 

Pågående 

Handlingsplanens mål och aktiviteter ska integreras i 
mål och budgetplanering, nämnders och bolags 
verksamhetsplaner. 

KS, SCN Berörda nämnder Startas 

Indikatorer för att följa utvecklingen inom området 
ska tas fram. 

KS, SCN Berörda nämnder 
och civila 
samhället 

Startas 

Kartläggning avseende förekomst av våld och förtryck 
i hederskontext ska genomföras. 

SCN Berörda nämnder, 
KS, landsting, 
polis och civila 
samhället 

Startas 

Se över behov av att inrätta en samordningstjänst för 
att motverka hedersrelaterat förtryck. 

SCN Berörda nämnder, 
KS, landsting, 
polis och civila 
samhället 

Startas 

Utveckla samverkan mellan skola, fritid, 
överförmyndarförvaltningen och socialtjänsten för att 
i tidigt skede upptäcka barn och unga i riskzonen för 
att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. 

SCN, UBN, KTN, 
ÖFN 

Berörda nämnder, 
civila samhället 

Startas 

Samordningen av arbetet med att motverka våld i 
nära relationer ska ske i samarbete mellan offentlig, 
ideell och privat sektor. 

SCN Berörda nämnder, 
bolag, KS, 
landsting, polis 
och civila 
samhället 

Pågående 

Bevaka aktuell forskning inom området. SCN  Pågående 

 
Ekonomi 
Utifrån rådande lägesbild och planerade åtgärder för 2016 ska kostnaderna rymmas inom ram 
för kommunstyrelen och berörda nämnder. Implementeringen och stöd för genomförande och 
samordning kan innebära ökade kostnader. För 2017 och 2018 års arbete ska detta tas hänsyn 
till i kommunens ordinarie mål- och budgetprocess.   
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Område 2 – Kunskap, kompetens och metodutveckling 

En förutsättning för framgång och kvalitetssäkring i arbetet mot våld i nära relationer och 
hedersrealterat förtryck är att berörda professioner har adekvata kunskaper inom området. Det 
måste finnas en kunskapsöverföring mellan berörda myndigheter och aktörer. 
Kompetenshöjande insatser inom området behöver vara anpassade utifrån olika professioners 
behov och den målgrupp som avses.  
 
Personal inom verksamheter så som skolor, fritidsverksamheter, socialtjänst samt gode män, 
d.v.s. de som kommer i kontakt med unga i vardagen, ska har tillräcklig kunskap för att tidigt 
kunna upptäcka om någon ung utsätts för hedersrelaterat förtryck. För att utbildningsinsatser 
av olika slag ska ha bästa möjliga effekt är det viktigt att de sker med fokus på kontinuitet och 
långsiktighet. 
 
Målbild 2018–Kunskap, kompetens och metodutveckling 
Mål 
 

I Uppsala kommun ska befintliga kunskaper och kompetens inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat 
förtryck systematiseras och spridas, och yrkesverksamma inom området ska ha väsentlig kompetens för att kunna utföra 
sina arbetsuppgifter.  
Insatser ska vara grundade på bästa tillgängliga kunskap, och användningen av evidensbaserade metoder ska utvecklas 
och målgruppsanpassas. 

 
Åtgärder 2016 – 2018 Kunskap, kompetens och metodutveckling 
Åtgärd 
 

Huvudansvarig för åtgärd Andra berörda 
aktörer 

Status 

Befintlig kunskap och kompetens ska systematiseras 
och spridas inom kommunen. 

SCN Berörda nämnder, 
bolag, KS och 
civila samhället 

Pågående 

Berörda yrkesprofessioner ska erbjudas kontinuerliga 
och långsiktiga utbildningsinsatser. 
Berörda arbetsgivare och yrkesprofessioners 
kompetens ska säkerställas. 

SCN Berörda nämnder, 
bolag, KS och 
civila samhället 

Pågående 

Fortsätta sprida kunskaper och utbilda om 
hedersrelaterat förtryck och våld. 

SCN, UBN, OSN Berörda nämnder, 
bolag, civila 
samhället 

Pågående 

Utbilda personal inom socialtjänst och omsorg inom 
våldsutövandets mekanismer. 

SCN Berörda nämnder, 
bolag, civila 
samhället 

Pågående 

Alla kommunala verksamheter ska ha rutiner för att 
hantera våld i nära relationer. 

SCN Berörda nämnder, 
bolag, KS och 
civila samhället 

Startas 

Kunskap kring våldsutövare ska utvecklas, och 
förutom män även inkludera kvinnor, pojkar och unga 
män som utövar våld, samt kollektivt våldsutövande. 

SCN Berörda nämnder, 
bolag, Polisen och 
civila samhället 

Pågående 
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Ekonomi 
Utifrån rådande lägesbild och planerade åtgärder för 2016 ska kostnaderna rymmas inom ram 
för berörda nämnders budget. Utveckling och genomförande av utbildningsinsatser kan 
innebära ökade kostnader för 2017 och 2018, detta ska vägas in i kommunens ordinarie mål- 
budgetprocess.  

Område 3 – Våldsförebyggande arbete 

Det våldsförebyggande arbetet kan delas in i tre olika nivåer. Den första är det tidigt 
våldsförebyggande arbetet, som riktar sig till alla. Det rör sig bland annat om hälsofrämjande 
insatser med fokus på ett förändringsarbete innan någon blivit utsatt för våld och/eller utövat 
våld. Exempel på insatser är att arbeta med att förändra normer kring maskulinitet, makt och 
våld. Den andra nivån, det selektivt våldsförebyggande arbetet, omfattar insatser mot grupper 
som har en förhöjd risk att utsättas för eller utöva våld. Det är även insatser som sätts in i 
direkt anslutning till att våldet skett. Den tredje nivån avser behandlande insatser riktade mot 
redan våldsutsatta, såväl som våldsutövare. 
Målbild 2018 Våldsförebyggande arbete 
Mål 
 

Uppsala kommuns insatser för att upptäcka, synliggöra, förebygga och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat 
förtryck ska stärkas, ske systematiskt och samordnas inom alla relevanta områden och på alla våldsförebyggande nivåer. 
Det tidiga våldsförebyggande arbetet ska utvecklas och utökas. 

Allt våldsförebyggande arbete ska utgå från ett genusmedvetet, normkritiskt och långsiktigt förhållningssätt, och stärkas 
inom relevanta områden så som förskola, grundskola, gymnasieskola, fritid och socialtjänst. 

 
Åtgärder 2016 – 2018 Våldsförebyggande arbete 
Åtgärd 
 

Huvudansvarig för åtgärd Andra berörda 
aktörer 

Status 

Våldsförebyggande insatser ska riktas till alla berörda: 
Riskgrupper, våldsutsatta och våldsutövare. 

SCN, KTN, OMN, ÄLN, UBN Berörda nämnder, 
KS, civila 
samhället, polisen 

Pågående 

Utifrån kartläggning av förekomst av hedersrelaterat 
förtryck riktas förebyggande insatser för kommande 
budgetår. 

SCN Berörda nämnder, 
KS, civila 
samhället, polisen 

Startas 

Dialog och samverkan med hälso- och sjukvård, 
rättsväsendet, samt ideella och privata 
organisationer. 

SCN, KS Landstinget, 
polisen, civila 
samhället 

Pågående 
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Ekonomi 
Utifrån rådande lägesbild och planerade åtgärder för 2016 ska kostnaderna rymmas inom ram för 
berörda nämnder. Utveckling av förebyggande insatser kan innebära ökade kostnader för kommunen. 
Detta ska vägas in i mål- och budgetprocessen. 

Område 4 - Skydd, stöd och behandling  

Skydd, stöd och behandling för alla som utsätts för våld i nära relationer 
och hedersrelaterat förtryck 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen ansvar att erbjuda skydd till personer som lever med 
hot om eller risk för våld. Behovet av skydd kan variera. Stöd för att få en ny bostad är en 
insats där behovet är stort. Ibland kan ett långvarigt skydd på annan ort vara nödvändigt, 
varvid det är viktigt att Uppsala kommun samarbetar med andra kommuner. Om 
skyddsbehovet tillåter är det önskvärt att den våldsutsatta får möjlighet att bo kvar i sin 
hemmiljö, speciellt om barn är inblandade.  
 
För flera grupper är det svårt att erbjuda tillfredsställande skyddsplatser. Detta innefattar äldre 
personer med ett stort omvårdnadsbehov, personer med funktionsnedsättning som kräver stöd, 
personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, kvinnor med utländsk bakgrund, 
kvinnor i aktivt missbruk som utsätts för våld och unga personer som utsätts för våld i nära 
relationer. Även andra grupper kan anses ha en ökad sårbarhetsfaktor, det vill säga en högre 
risk att utsättas för våld.  
 
Förutom skyddet är det viktigt att tillgodose den utsattas behov av stödinsatser. En individ 
som varit utsatt för våld under en längre tid behöver ofta stöd och hjälp för att komma ifrån 
våldet och för att bearbeta sina upplevelser. 
 
Både kvinnor och män, flickor och pojkar kan vara utsatta för hedersrelaterat förtryck.  Det 
kan yttrar sig som att den unga nekas till att ha vänner av motsatt kön, förväntas följa andras 
vilja vid val av framtida äktenskapspartner, och begränsas i valet av skol- och 
fritidsaktiviteter. Kontrollen kan utsträckas till att man inte får klä sig som man vill, 
bestämma över sin egen tid, eller vara med på all skolundervisning. Kontrollen sker ofta 
genom både underförstådda och direkt uttalade hot om våld, ytterligare begränsningar i 
vardagen och att bli bortgift mot sin vilja. 
 
Riktlinjer och rutiner för hur man ska upptäcka och agera mot förtryck och våld bör finnas för 
att vägleda personal som kommer i kontakt med unga i vardagen.  
 
Barn som lever med eller bevittnar våld behöver få stöd för att bearbeta sina upplevelser. I fall 
då barnen bor på skyddat boende och inte kan gå kvar i sin förskola eller skola är det 
angeläget att ge dem möjlighet till undervisning och pedagogiskt stöd. En förälder som utsatts 
för våld har ofta en begränsad föräldraförmåga. En del behöver stöd, ibland över länge tid, för 
att klara av sin föräldraroll. 
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Målbild 2018– Skydd, stöd och behandling för alla som utsätts för våld i nära relationer   
Mål 
 

Uppsala kommuns insatser för individer som utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck ska vara av god 
och likvärdig kvalitet, oberoende av var man söker hjälp. 
Barnets behov, delaktighet och säkerhet ska alltid prioriteras. 

Uppsala kommun ska säkerställa att det finns en ökad och likvärdig tillgång till lättillgänglig och anpassad information för 
våldsutsatta barn och vuxna, utifrån deras olika förutsättningar och behov. 

 
Åtgärder 2016 – 2018 Skydd, stöd och behandling för alla som utsätts för våld i nära relationer 
Åtgärd 
 

Huvudansvarig för åtgärd Andra berörda 
aktörer 

Status 

Skydd-, stöd- och behandlingsinsatser ska fortsätta 
utvecklas. Insatser och placeringar ska anpassas 
utifrån individens personliga behov och säkerhet. 

SCN Berörda nämnder, 
KS, polisen, civila 
samhället 

Pågående 

Kunskapen om barns sårbarhet, utsatthet och behov 
ska öka. 

SCN Berörda nämnder, 
KS, civila 
samhället 

Pågående 

Tillgången till skydd, stöd och behandling ska öka. SCN Polisen, berörda 
nämnder, 
Landstinget 

Pågående 

Arbetet med att tidigt upptäcka barn som upplever 
och/eller är utsatta för våld i nära relationer ska 
utvecklas. 

SCN, UBN, KTN Berörda nämnder, 
Landstinget, 
polisen, civila 
samhället 

Pågående 

Riktlinjer och/eller rutiner säkerställs  
för hur berörda verksamheter ska upptäcka och agera 
mot förtryck och våld 

SCN Berörda nämnder, 
bolag, civila 
samhället 

Startas 

Säkerställa att rutiner för att upptäcka 
hedersrelaterat våld används vid socialtjänstens 
förhandsbedömning samt när en flicka eller pojke ska 
placeras i familjehem eller annat 
skyddat boende. 

SCN Berörda nämnder, 
civila samhället, 
polisen 

Startas 

Uppsala kommun ska använda bäst lämpade aktör 
(offentlig, ideell eller privat) för att tillgodose stöd, 
skydd och behandling för den våldsutsatta. 

SCN Berörda nämnder, 
landstinget, 
polisen, civila 
samhället 

Pågående 

De samlade resurserna i Uppsala (offentliga, ideella, 
privata) ska sammanställas i en resurskatalog och 
göras tillgänglig för kommunens invånare och berörd 
personal. 

SCN Berörda nämnder, 
landstinget, 
polisen, civila 
samhället 

Pågående 

En tydlig ansvarsfördelning och konkret samverkan 
mellan olika aktörer ska uppnås 

SCN, KS Berörda nämnder, 
landstinget, 
polisen, civila 
samhället 

Pågående 

Våldsutsatta ska få information om vilka möjligheter 
till stöd och hjälp som finns tillgängliga oavsett aktör 
(offentlig, ideell, privat). 

SCN Berörda nämnder, 
landstinget, 
polisen, civila 

Pågående 



11(12) 

samhället 

Så få myndighetspersoner som möjligt ska vara 
inblandade i beslut rörande den våldsutsattas behov 
av stöd, skydd och behandling. 

SCN Berörda nämnder, 
landstinget, 
polisen 

Pågående 

 
Ekonomi 
Utifrån rådande lägesbild och planerade åtgärder för 2016 ska kostnaderna rymmas inom ram för 
berörda nämnder. Utveckling av insatser kan innebära ökade kostnader för kommunen, detta ska vägas 
in i den ordinarie mål- och budgetprocessen.  

Stöd och behandling för våldsutövare 
Detta målområde inriktar sig på våldsutövare generellt, oavsett kön. De allra flesta 
våldsutövare är dock män. Det mesta våld som sker i samhället är mäns våld mot andra män. 
Våld i nära relationer utövas till övervägande delen av män mot kvinnor. Därför måste arbetet 
på detta område uppmärksamma faktorerna som ligger bakom män och pojkars 
våldsutövande, och särskilt sambandet mellan våldsutövning och samhällets rådande normer 
kring maskulinitet och vad det innebär att vara man. 
 
Inom området hedersrelaterat förtryck kan det handla om att det hedersrelaterade våldets 
kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler utövare av båda könen. Det kan också innebära 
att våldet sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen, även av andra kvinnor.  
 
Stöd och behandling för våldsutövare är ett våldsförebyggande arbete. Alla insatser som 
syftar till att våldsutövaren ska ta ansvar för sina gärningar och deras följdverkningar, och 
upphöra med våldet, måste ske på ett sätt som säkerställer den våldsutsattas behov och 
trygghet. Brotts- och återfallsförebyggande insatser ska utformas utifrån en bedömning av 
riskerna som är relaterade till den specifika brottsligheten.  
 
Arbetet att upptäcka våldsutövning och motivera våldsutövarna att sluta sker på flera 
samhälleliga nivåer, däribland polisen, kriminalvården, hälso- och sjukvården, socialtjänsten 
och ideella organisationer. Det är viktigt att alla instanser förstår sina roller och uppdrag, och 
att det utvecklas en samsyn rörande upptäckten av våld och riskbedömningar. Inom Uppsala 
kommun är det viktigt att alla verksamheter som riktar sig till våldsutövare har likvärdig 
kompetens och håller en hög kvalitet. Vidare ska de metoder som används följas upp, 
utvecklas utifrån ny forskning, systematiseras och kvalitetssäkras. 
 
Målbild 2018– Stöd och behandling för våldsutövare 
Mål 
 

Uppsala kommuns insatser för att förhindra våld i nära relationer ska bygga på säkra hot- och riskbedömningar, och ske 
med fokus på de utsattas säkerhet och utövarnas ansvarstagande för sina gärningar 
Insatserna ska vara individuellt anpassade samt genusmedvetna och evidensbaserade, och metoderna ska vara beprövade 
och hålla en god kvalitet. 

 
 
 
 



12(12) 

Åtgärder 2016 – 2018 
Åtgärd 
 

Huvudansvarig för åtgärd  Andra berörda 
aktörer 

Status 

Uppsala kommun ska säkerställa att det finns insatser 
för att förhindra att individer utövar och/eller 
fortsätter att utöva våld i nära relationer. 

SCN Berörda nämnder, 
polisen, civila 
samhället 

Pågående 

Arbetet med att bedöma våldsproblematik och göra 
hot- och riskbedömningar ska utvecklas. 

SCN Berörda nämnder, 
polisen, civila 
samhället, 
universitet och 
högskolor 

Startas 

En tydlig ansvarsfördelning och konkret samverkan 
mellan olika aktörer (offentlig, ideell och privat) ska 
utvecklas och genomföras. 

SCN Berörda nämnder, 
KS, landstinget, 
polisen, civila 
samhället 

Pågående 

Eftersom pojkar och män är de vanligaste 
våldsutövarna, både i nära relationer och generellt, 
ska kunskapen om manligt våldsbeteende stärkas. 

SCN Berörda nämnder, 
landstinget, 
polisen, civila 
samhället 

Pågående 

 
Ekonomi 
Utifrån rådande lägesbild och planerade åtgärder för 2016 ska kostnaderna rymmas inom ram 
för berörda nämnder. Utveckling av insatser kan innebära ökade kostnader för kommunen, 
detta ska vägas in i den ordinarie mål- och budgetprocessen.  

Ansvar, uppföljning och anpassning av åtgärder 

Handlingsplanen förvaltas av kommunstyrelsen som även ansvarar för planens uppföljning. 
Huvudansvar för samordning för genomförande och implementering tilldelas socialnämnden.  

Revideringar kan behöva genomföras kontinuerligt under planperioden till följd av de 
förändringar i omvärlden som framgår av uppdaterad lokal lägesbild. Anpassningar av 
planerade åtgärder sker fortlöpande av kommunstyrelsen tillsammans med socialnämnden, 
som har huvudansvaret för stöd i genomförandet och implementeringen. Resultaten kommer 
även att redovisas till kommunstyrelsens utskott för sociala hållbarhetsfrågor samt till 
kommunstyrelsen i samband med augustibokslut. Om lägesbilden drastiskt förändras kan 
större förändringar av handlingsplan och dess åtgärder behövas. Detta kan också få 
ekonomiska konsekvenser som snarast ska aktualiseras hos kommunstyrelse och berörda 
nämnder. 
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