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Nyheter på området Mäns våld mot kvinnor 

 

Omorganisering på länsstyrelsen 

Sedan 1 september 2020 är Länsstyrelsen Gävleborg indelad i fem 

avdelningar – samhälle, miljö, natur, jordbruk och djur samt utveckling och 

beredskap. Varje avdelning består sedan av flera enheter.  

Avdelningen för samhälle där avdelningschef är Patrik Havermann består av 

enheten för kulturmiljö, samhällsplanering och social hållbarhet. Pernilla 

Bylund är vår nya enhetschef för social hållbarhet, där också uppdragen 

inom Mäns våld mot kvinnor ligger organiserade.  

Länsstyrelsen söker nu två nya medarbetare till enheten för socialhållbarhet. 

Sprid gärna!  

 

Upphandlingsmyndigheten publicerat webbstöd om skyddat 
boende  

Upphandlingsmyndigheten har nu publicerat en vägledning om kommuners 

anskaffning/finansiering av skyddade boenden. Myndigheten har även 

information om hur statsstöd kan användas för detta.  

 

Särskild information från NCK  

Webbkursen 

I veckan passerade webbkursen 70 000 användare. 2020 har varit ett riktigt 

rekordår för webbkursen och hittills i år har 20 700 användare startat ett 

konto (jfr med totalt 14 700 under 2019). NCK kommer att skicka ut 

helårsstatistik i början på januari. NCK har genomfört en 

användarundersökning och det är många användare är nöjda med kursen. 

Här kan ni ta del av nyhet om undersökningen.  

 

Webbstöd för kommuner och lärande exempel  

NCK har nu publicerat ett nytt lärande exempel från Karlshamns kommun 

och hur de arbetar med att utbilda alla i hela kommunen med hjälp av 

webbkursen. De har bl a utbildat bovärdarna och äldreomsorgen:  

http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/jobba-hos-oss.html
https://beta.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/hur-kan-kommuner-finansiera-eller-anskaffa-skyddat-boende/
https://beta.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/hur-kan-kommuner-finansiera-eller-anskaffa-skyddat-boende/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstod/
https://nck.uu.se/kontakta-nck/nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida/?tarContentId=897816
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/visningssida-larande-exempel/?tarContentId=898750
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/larande-exempel/visningssida-larande-exempel/?tarContentId=898754


 

 

På Webbstöd för vården har vi också ett nytt lärande exempel från Region 

Halland och 1177. 

Anmälan till NCK:s kurs som ger grundläggande och fördjupad kunskap 

inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor är nu öppen, sista dag för 

anmälan är 25 nov. I vår ges kursen via Zoom. Läs mer om kursen samt 

anmälan 

 

 

Vad händer inom BoU med anledning av Lilla Hjärtat? 

Utöver utredningen om hur principen om barnets bästa kan stärkas vid beslut 

om tvångsvårdens (LVU) upphörande: 

- I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i socialtjänstlagen 

(2001:453) och i LVU som innebär att socialnämnden har en 

skyldighet att, efter det att barnet varit placerat i samma familjehem 

under tre år, överväga frågan om vårdnadsöverflyttning årligen. I 

lagrådsremissen föreslås även att det ska införas särskilda 

lämplighetskrav för offentliga biträden i mål och ärenden enligt 

LVU. 

- juni 2020 beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att 

under perioden 2020–2022 genomföra kunskapshöjande insatser 

inom familjehemsvården om bl.a. nationella adoptioner.  

IVOs granskning av handläggningen av Lilla Hjärtat 
IVO riktar allvarlig kritik och ger vite till kommunen, men riktar sig 

samtidigt till alla kommuner. Kritiken handlar om brister kring: 

- Att planering, genomförande och uppföljning av Esmeraldas hemflytt 

utfördes utifrån föräldrarnas önskemål och behov, inte utifrån barnets 

bästa 

- Att flyttningsförbud ej övervägdes 

- Att underlag för att göra skyddsbedömning saknades 

- Att utredning inte inleddes vid två orosanmälningar 

- Att den interna utredningen av hanteringen var bristfällig 

 

Regeringsuppdrag kring LVU - Klart februari 2021 

Regeringsuppdrag om att stärka principen om barnets bästa i samband med 

upphörande av vård enligt LVU. 

- hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med 

bedömning av om vård enligt (LVU) ska upphöra, 

- om det finns ett behov av att tidigarelägga socialnämndens skyldighet 

att överväga överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 

§föräldrabalken, 

- om det bör införas möjlighet att vårdnadshavare ska uppvisa prov av 

alkohol/narkotika inför och i samband med umgänge och i samband 

med att LVU ska upphöra, 

- om det bör införas en skyldighet för socialnämnden att följa upp 

barns situation efter det att en placering har upphört. 

 

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-varden/larande-exempel-visningssida/?tarContentId=890042
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-varden/larande-exempel-varden/larande-exempel-visningssida/?tarContentId=890042
https://nck.uu.se/kontakta-nck/nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida/?tarContentId=897816
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/lilla-hjartat-ivo-vitesforelagger-norrkopings-kommun/
https://www.regeringen.se/49ea42/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/social-omsorg/utredningsuppdrag-lex-lilla-hjartat.pdf


 

 

Promemoria - Ds 2020:16, Stärkt barnrätts-perspektiv för barn 
i skyddat boende –förslag till bestämmelser rörande bl.a. 
omedelbar placering, sekretess och skolgång  

Promemorians förslag i korthet 

- Omedelbar placering i skyddat boende regleras i LVU. 

- Socialnämnden kan besluta om placering i skyddat boende enligt FB 

mot ena vårdnadshavarens samtycke. 

- Socialnämnden kan besluta om byte av förskola enligt FB mot ena 

vårdnadshavarenssamtycke. 

- Barn och unga som vistas i skyddat boende ska ha rätt till utbildning i 

vistelsekommunen. 

- Ny bestämmelse i OSL för att möjliggöra sekretess hos kommuner 

och regioner för adresser till skyddade boenden och HVB. 

Den lilla handboken mot könsstympning av flickor och 
kvinnor 
 

 

För att motverka den kunskapsbristen och tystnadskultur som omger 

könsstympning av flickor och kvinnor har Jämställdhetsmyndigheten tagit 

fram den här lilla handboken. Den är tänkt att fungera som ett 

informationsmaterial och stöd till att våga prata om könsstympning. 

Läs handboken här  

 

Informationsfilmen DET ÄR MITT LIV - om våld mot barn som 
inte får bestämma över sitt eget liv.  

 

Filmen tar upp de rättigheter man har som ung i Sverige och vart man kan 

vända sig om dessa rättigheter kränks. Filmen riktar sig till målgruppen 

asylsökande barn och unga, inklusive ensamkommande barn. Filmen är en 

informationsfilm i utbildnings- och informationssyfte. Den kan även 

användas av yrkesverksamma i kontakten med målgruppen.  

Filmen finns på följande språk: amhariska, arabiska, dari, engelska, franska, 

kurmanji, somaliska, sorani, svenska och tigrinja.  

Filmerna går att hitta på Nationella kompetensteamets YouTube-kanal, här 

filmerna ligger samlade i en spellista 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/07/ds-202016/
http://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/files/2020/09/Handbok_MOT-KKS_WEBB.pdf
https://www.youtube.com/channel/UChIjI0QHOBfs25viCbtDN3A/videos
https://www.youtube.com/channel/UChIjI0QHOBfs25viCbtDN3A/videos
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=cakys&lang=sv_se&url=http%3A%2F%2Fwww.jamstalldhetsmyndigheten.se%2Ffiles%2F2020%2F09%2FHandbok_MOT-KKS_WEBB.pdf


 

 

Utbildningar, konferenser etc 

Ensamkommande barn i människohandel och exploatering, kunskapshöjande 

möte den 3 december 

Nationell konferens den 2 december. Webbsändning:Om EU-/EES-

medborgare utsatta för exploatering i Sverige 

Här hittar du NCK:s kalender som samlar kommande utbildningar, 

konferenser och temadagar.  

 

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2020-11-05-ensamkommande-barn-i-manniskohandel-och-exploatering.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2020-11-05-ensamkommande-barn-i-manniskohandel-och-exploatering.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2020-11-04-webbsandning-om-eu--ees-medborgare-utsatta-for-exploatering-i-sverige.html
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/kalender/kalenderhandelser---gavleborg/2020-11-04-webbsandning-om-eu--ees-medborgare-utsatta-for-exploatering-i-sverige.html
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/nck-kalendarium-listning/
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/nck-kalendarium-listning/

