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Nyheter på området Mäns våld mot kvinnor 

 
 

Årets Öppna jämförelser finns nu publicerade 
Årets resultat av öppna jämförelser för våld i nära relation visar bland annat:  

 

• Allt fler kommuner, 63 procent, har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå 

beslutad rutin för hur handläggare inom området våld i nära relationer ska gå 

tillväga vid indikation på att en vuxen person utsatts för våld av närstående.  

• Allt fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna våldsutövare för att 

våldsutövandet ska upphöra. Cirka 7 av 10 kommuner erbjuder stödsamtal med 

biståndsbeslut, vilket är en ökning med cirka 10 procentenheter från 2019.   
 

Mer om resultaten. 

 

Nytt uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten om utveckling av 
samordning avseende våldsförebyggande insatser 

Uppdraget innebär att Jämställdhetsmyndigheten ska lämna förslag på hur 

samordningen mellan olika berörda myndigheter kan stärkas när det gäller 

primärpreventiva våldsförebyggande insatser samt lämna förslag om hur det 

våldsförebyggande arbetet kan följas upp på kort och lång sikt.  

 

Förslagen ska tas fram i samverkan med flera myndigheter bland annat med 

länsstyrelserna och redovisas 31 mars 2021. 

 

Mer om uppdraget 

 

Vill du veta mer, kontakta länsstyrelsen i ditt län. www.lansstyrelsen.se   

 

Save the date –Nationell konferens om Våldsprevention – 
dåtid, nutid, framtid! 
Den 27 november 2020 bjuder Unizon m.fl. in till en heldag om när det 

våldsförebyggande arbetet började i Sverige, hur nuläget ser ut och vad som finns 

att göra i framtiden. som kan upplevas digitalt och på plats i Göteborg, utifrån de 

restriktioner som gäller då.  

 

Konferensen är en återkommande del av En vecka fri från våld som i år inträffar 23-

29 november. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av 

Jämställhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, 

SKR. Regioner  

 

Se mer information i bilaga. 

http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/vald-i-nara-relationer/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/forbattrad-samordning-av-tidiga-valdsforebyggande-insatser/
http://www.lansstyrelsen.se/


 

 

Nya lösningar förenklar kontakten med socialtjänsten 

För att göra det enklare för personer som är utsatta för våld i en nära relation att ta 

kontakt med socialtjänsten under rådande coronapandemi har Kalmar kommun 

startat en digital tjänst på sin webbplats. Och i Piteå har anställda på apotek och 

bibliotek numera rutiner om vem på socialtjänsten som ska underrättas om en 

våldsutsatt person använder ett kodord för att få kontakt. Läs om exemplen på 

webbstöd för kommunen. 

 

Folktandvården frågar personal om våld inför hemarbete 
Många har ställt om till hemarbete under coronapandemin, vilket innebär en ökad 

risk för isolering. På Folktandvårdens kansli i Region Västernorrland har de 

anställda svarat på frågor, bland annat om det finns något som gör att de inte kan 

arbeta hemifrån. Läs om Folktandvården i Västernorrland och andra lärande 

exempel på webbstöd för vården.   

 

Fyra av tio som dömts för dödligt våld har haft kontakt med 

psykiatrin 
Det är cirka sju gånger vanligare att gärningspersoner vid dödligt våld har haft 

kontakt med psykiatrin än vad det är för befolkningen som helhet. Det är särskilt 

vanligt med psykisk ohälsa när det dödliga våldet har riktats mot någon i familjen. 

Det visar en ny kartläggning från Brottsförebyggande rådet (Brå) som presenterades 

den 30 juni.   

Till nyheten   

Kampanjmaterial – för spridning till kommuner  
Jämställdhetsmyndigheten har nu lagt upp kampanjmaterial för spridning. 

Kampanjmaterialet innehåller mallar för affischer samt kortare filmer för inlägg i 

sociala medier. Kommuner och andra aktörer kan snabbt lägga in lokala 

kontaktuppgifter och nummer till stödjourer i materialet, för att sedan sprida det 

lokalt.” 

Materialet och tillhörande informationstext finns att ladda ner här:  

Länk: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-

19/kampanjmaterial-for-spridning Samma länk förkortad: https://bit.ly/38D58mK  

Text för spridning:  

”Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en informationsinsats som kommuner 

kan använda för att sprida uppmärksamhet om att våldet riskerar att öka i samband 

med ökad isolering under covid-19. Materialet innehåller även information om var 

utsatta kan vända sig för att få hjälp. Syftet är att uppmärksamma vilket stöd som 

finns att få, både till utsatta och allmänhet”. 

 

 

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/visningssida-larande-exempel/?tarContentId=885440
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-varden/larande-exempel-visningssida/?tarContentId=883734
https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2020-06-30-fyra-av-tio-garningspersoner-vid-dodligt-vald-har-haft-kontakt-med-psykiatrin.html
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/kampanjmaterial-for-spridning
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-19/kampanjmaterial-for-spridning
https://bit.ly/38D58mK


 

 

Stärkt barnrätt i skyddat boende  
1 juli föreslog socialdepartementet att socialnämnden ska få en ny befogenhet att 

omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en 

vårdnadshavare när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren. Syftet 

med promemorian är att den ska komplettera betänkandet Ett fönster av möjligheter 

– stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112). Nu skickas 

promemorian på remiss.  

Till pressmeddelandet 

 

Tilläggsuppdrag till 2020 års sexualbrottsutredning om 
skärpta straff för sexköp  
Den 9 juli lämnade regeringen ett tilläggsuppdrag (Dir. 2020:75) till 2020 års 

sexualbrottsutredning (Ju 2020:02). Utredningen får ytterligare i uppdrag att föreslå 

förändringar i straffskalan för köp av sexuell tjänst som innebär att minimistraffet 

höjs från böter till fängelse. Utredningstiden förlängs även till den 31 maj 2021. 

Här kan du läsa mer om direktivet 

 

Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) kunskapsbank tio år 
I år är det tio år sedan Nationellt centrum för kvinnofrid startade NCK:s 

kunskapsbank. Det uppmärksammas tisdag 22 september 2020 med ett 

webbinarium med aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor i Sverige − fysiskt, 

psykiskt, sexuellt och ekonomiskt.  

För mer information och anmälan 

 

Inbjudan till webbinarium om forskningsöversikt av 
våldsprevention i Sverige  
Anmälan till Jämställdhetsmyndighetens webbinarium den 9 september (kl.09.00-

12.00) om forskningsöversikt av våldsprevention i Sverige är nu öppen. 

Presentationen hålls av Lucas Gottzén som är professor på barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet. Anmälan sker till 

katarina.eman.risberg@jamy.se senast den 4 september. Länk till webbinariet 

kommer när du anmält dig.  

För mer information om webbinariet se bifogat inbjudan.  

 

Vänliga hälsningar  

Malin, Helen och Pernilla 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/starkt-barnrattsperspektiv-i-skyddat-boende/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/07/dir.-202075/
https://www.anpdm.com/newsletterweb/46445B4A744546584379414559/43405F44724742514A76454B5F4271?noTracking=true
mailto:katarina.eman.risberg@jamy.se

