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Varför ska vi förebygga trakasserier, kränkningar och våld? 

Frihet från våld är en grundläggande fri- och rättighet och att säkra människors mänskliga rättigheter 

är en av de viktigaste uppgifterna för demokratier världen över. Våld och i synnerhet våld i nära 

relation är i högsta grad en folkhälsofråga. Fysisk och psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland 

personer som har utsatts för våld och förebyggande insatser ses som nyckeln till en varaktig minskning 

av våldet. Statens offentliga utredningar ser kommunerna som en mycket viktig aktör när det gäller 

det förebyggande arbetet med våld i nära relationer 1. 

 
 

 
För att på ett enkelt sätt förstå vad våld är och varför insatser bör ske på ett tidigt förebyggande 

stadium, kan våldet bildligt ses som en pyramid. Den här modellen påvisar sambandet mellan det 

lindriga och det allvarliga våldet. De normer, värderingar och attityder som förekommer långt ner i 

pyramiden är vanligt förekommande och betraktas oftast inte som allvarligt våld, men är själva 

förutsättningen för det grövre våldet. Vi kan förebygga det grövre våldet genom att markera 

nolltolerans mot kränkande kommentarer, trakasserier av olika slag och diskriminerande attityder 

som finns längre ner i pyramiden. Vi kan förebygga våld genom att själva vara goda förebilder eller 

genom att uppmärksamma och agera när det förekommer i vår omgivning. 

 

 

 

 

1 SOU 2014:49 
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Bakgrund 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s konvention om barnets 

rättigheter (1989) och deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor (1993) har ratificerats av 

Sverige och gäller därför 2,3.  

 

Världshälsoorganisationen, WHO, identifierade redan 1997 våld som ett folkhälsoproblem och 
högprioriterade våld mot kvinnor och barn samt sexuellt våld. WHO förordar att arbetet med 
våldsprevention bör vara en integrerad insats, där insatserna organiseras horisontellt över flera 
verksamhetsområden och genom strukturerad samverkan. WHO beskriver i Violence prevention: the 
evidence sju evidensbaserade strategier för att minska våld.4 
 

Sverige har fått en ny tioårig nationell strategi (2017–2026) för att förebygga och bekämpa mäns våld 

mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.5 Strategin ska bidra till att uppnå regeringens 

jämställdhetspolitiska delmål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Att förhindra att våld 

överhuvudtaget uppstår eller upprepas, är den huvudsakliga utgångspunkten för strategin. Där 

betonas bland annat behovet av  

➢ ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld 

➢ Förbättrad upptäckt av våld  

➢ Förbättrad kunskaps- och metodutveckling 

➢ mäns delaktighet i arbetet 

 

Gävle kommun har utifrån den medborgarundersökning som gjordes om våldsutsatthet 20146 och 

kartläggningen av kommunens arbete mot våld i nära relationer 20167 beslutat att en samordnare som 

arbetar kommunövergripande ska tillsättas. Samordnaren har i uppdrag att arbeta kunskapshöjande 

och samordnande avseende våld i nära relationer och våld och förtryck i hedersrelaterad kontext. 

Tydligare samverkansforum ska etableras och utvecklingen av det våldspreventiva arbetet med En 

kommun fri från våld i kommunen ska fortsätta. Gävle kommun ska också genomföra 

medborgarundersökningen om våld i nära relationer vart tredje år.  

 

I det kommunövergripande våldspreventiva arbetet ingår även att förebygga våldsbejakande 

extremism, tillsammans med hedersrelaterat våld och våld i nära relationer, då de utgår ifrån en 

gemensam bas om patriarkalt våld. Gävle kommun ska utveckla en förmåga att förebygga 

våldsbejakande extremism genom främjande och förebyggande åtgärder på grupp- och individnivå, ge 

stöd till anhöriga till utövare och sympatisörer till våldsbejakande ideologier. Gävle kommun ska också 

kunna lämna stöd till de som vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö. En handlingsplan är 

framtagen för kommunens arbete med våldsbejakande extremism och gäller 2016–2018.8 

 

 

 

 

 

2 Rättighetsfokus, Mänskliga rättigheter i Sverige http://www.rattighetsfokus.se/archives/536 
3 Unicef, Barnkonventionen, https://unicef.se/barnkonventionen  

4 WHO (2009) Violence prevention: the evidence. 
5 Skr. 2016/17:10 http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-
mans-vald-mot-kvinnor/ 

6 Rapporten Jag försöker glömma, men jag kan inte glömma finns på https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-

kommun/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/jag-onskar-att-de-hade-trott-pa-mig/ 
7 Rapporten Gävle kommuns arbete mot våld i nära relationer går att finna på https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-

kommun/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/jag-onskar-att-de-hade-trott-pa-mig/  
8 Riktlinjer och handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Gävle kommun 2016-2018 (16KS106) 

http://www.rattighetsfokus.se/archives/536
https://unicef.se/barnkonventionen
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/
https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/jag-onskar-att-de-hade-trott-pa-mig/
https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/jag-onskar-att-de-hade-trott-pa-mig/
https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/jag-onskar-att-de-hade-trott-pa-mig/
https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/jag-onskar-att-de-hade-trott-pa-mig/
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Nuläge och kartläggning av VINR i Gävle kommun  

Syftet med att undersöka förekomsten av utsatthet för våld i nära relationer bland vuxna är att få en 

aktuell lägesbild som anger riktning för arbetet. Det ger en ökad kunskap om förklaringar till våld och 

vilka konsekvenserna av våldet är. Svaren från undersökningarna som genomförts i Gävle kommun 

har haft stor betydelse för kommunens arbete i frågan. Exempelvis bedriver gymnasieskolan ett brett 

våldsförebyggande arbete (Mentorer i våldsprevention) som varit del i ett forskningsprojekt med 

Skolverket. För att uppmärksamma och öka kunskapen om våld i nära relationer genomförde Gävle 

kommun tillsammans med civilsamhället kampanjen #Gävlefrittfrånvåld hösten 2016 och i samband 

med #metoo och kampanjen 2017 har nästan 1000 högstadie- och gymnasieelever deltagit i 

föreläsning om sexuella trakasserier och våld. Ett utbildningsmaterial har tagits fram som ska fungera 

som ett stöd till chefer i Gävle kommun för att informera om och våga fråga medarbetare om våld i 

nära relationer. I ett samarbete med kommunens bostadsbolag Gavlegårdarna samt polis och 

socialtjänst har metoden Huskurage sedan hösten 2017 börjat användas för att upptäcka och förhindra 

våld i nära relationer. Alla medarbetare på Gavlegårdarna genomgick i samband med det en utbildning 

om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsbejakande extremism. 

Kunskapshöjande insatser om hedersrelaterat förtryck samt våld i nära relation för såväl civilsamhälle 

som medarbetare inom Gävle kommun har genomförts och kommer fortsätta erbjudas. Beslutet om 

kommunövergripande samverkan och att arbeta förebyggande för En kommun fri från våld har också 

lett till en ökad medvetenhet i frågan och till ökat samarbete över kommunens verksamhetsgränser. 

 

2014 genomfördes för första gången i Gävle kommun en medborgarundersökning om utsatthet för 

våld i nära relationer och 2017 har en ny undersökning gjorts. Den senaste rapporten Jag önskar att 

dom hade trott mig, kan även den läsas i sin helhet på Gävle kommuns hemsida9. 

Aktiviteterna i denna plan syftar till att på sikt minska våldsutsattheten. 

Definition av begrepp 

Våld i nära relation (VINR) är mellan makar, sambor, särbor, före detta partner, 

föräldrar/vårdnadshavare och barn och mellan släktingar. Våld är varje handling riktad mot annan 

person som skadar, smärtar eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra 

något mot sin vilja, eller att tvinga någon att sluta med något hon eller han vill. Våld kan vara psykiskt, 

fysiskt, sexuellt, försummelse, ekonomiskt utnyttjande och hedersrelaterat våld och förtryck.10 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är en kollektivistisk samhällskultur som kan beskrivas 

som en kultur där individens självständighet och egna rättigheter är underordnat gruppens 

förväntningar och krav. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern 

förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern. Både kvinnor, män, flickor och pojkar kan 

utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.11 

 

Våldsbejakande extremism (VBE) är när en person eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt 

motiverat våld för att främja sin sak. I Sverige finns i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska 

rörelser. Högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism.12 

 

Förkortningarna kommer genomgående att användas i den fortsatta texten. 

 

 

 

9 https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/jag-onskar-att-de-hade-trott-
pa-mig/   
10 https://www.gavle.se/service-och-information/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/hot-och-vald/  
11 https://www.gavle.se/service-och-information/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/hot-och-vald/  
12 Skr. 2014/15:144 

https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/jag-onskar-att-de-hade-trott-pa-mig/
https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/jag-onskar-att-de-hade-trott-pa-mig/
https://www.gavle.se/service-och-information/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/hot-och-vald/
https://www.gavle.se/service-och-information/omsorg-och-stod/socialt-och-ekonomiskt-stod/hot-och-vald/
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Metod för framtagande av planen 

En stor utmaning i ett våldsförebyggande arbete är att hitta former och strukturer för att kunna ta ett 

helhetsgrepp i en kommun. I arbetsprocessen med struktur och innehåll för En kommun fri från våld 

och planen för våldsprevention finns en styrgrupp bestående av representanter från 

Kommunledningskontoret, Socialtjänst Gävle, Utbildning Gävle, Näringsliv och arbete Gävle, 

Omvårdnad Gävle, Kultur & fritid Gävle samt det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna.  

Styrgruppens roll är inventering, prioritering och riktning i arbetet, även att hitta beröringspunkter 

och gemensamma behov att samordna och effektivisera, bl.a. när det gäller utbildning och 

kunskapshöjande insatser. Gruppen har träffats fem gånger tillsammans med strateg på enheten för 

Social hållbarhet med särskild inriktning mot våldsprevention och våld i nära relationer och MUCF - 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att ta fram styrande perspektiv, 

framgångsfaktorer och prioriterade aktiviteter för planen. 

 
Arbetet med En kommun fri från våld och framtagandet av en plan för våldsprevention som ska gälla 

kommunövergripande har skett i samverkan med följande aktörer; Kommunala nätverket i det 

nationella projektet En kommun fri från våld med organisationen MÄN (Män för jämställdhet) 

tillsammans med Borås, Västerås, Ronneby, Gävle, Upplands-Väsby och Älvsjö, MUCF - Myndigheten 

för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, FRIDA - samverkansgruppen mot våld i nära relationer, 

Länsstyrelsen Gävleborg, Borgarskolan Gävle, enheten Social hållbarhet samt styrgruppen En 

kommun fri från våld. 

Koppling till Socialt hållbarhetsprogram 

Aktivitetsplanen för våldsprevention är kopplad till socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun 

(SHP) och aktiverar programmålet ”Gävle är en kommun fri från våld” som ingår i det 

programövergripande målet ”Alla i Gävle har rätt till trygghet”. Där beskrivs att Gävle kommun har en 

nollvision för våld. Det innebär att utifrån ett helhetsgrepp arbeta förebyggande och brett mot våld, 

inte enbart med fokus på offer och förövare. Det utgår ifrån en socioekologisk modell med både 

individer i relationer, närmiljön och samhället. Det trygghetsskapande arbetet handlar om att både 

beakta trygghetsaspekten i planeringsarbetet såväl som att aktivt arbeta med förebyggande insatser 

inom flera arenor och till alla åldrar. Fokus är på våld som finns i nära relationer, i hedersrelaterad 

kontext samt våldsbejakande extremism. SHP följs upp årligen med indikatorer i våra kvalitetssystem 

för styrning och ledning. 

Att förebygga VINR, HRV och VBE 

Vad är våldsprevention? 

Våldsprevention innebär dels att förebygga att våld uppstår, dels att förebygga att våld upprepas. Det 

handlar bland annat om att göra insatser redan innan våldet har uppstått, innan någon har blivit offer 

eller förövare. Våldspreventivt arbete görs på tre nivåer:  

   

                  VINR                 HRV               VBE 
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Universell prevention riktar sig till en bred allmänhet, det gäller tidiga insatser för alla. Insatserna 

görs innan våld har uppstått, exempelvis inom skola, idrotten, BVC, samfund, fritid, etc. Insatser av 

universell karaktär med ett medvetet arbete på bredden kan få effekt på såväl våld i nära relationer, 

hedersrelaterat våld och förtryck som våldsbejakande extremism, utifrån att våldstyperna bygger på 

gemensamma strukturer.  

 

Selektiv prevention riktar sig till grupper med förhöjd risk att utsättas för eller utöva våld. Det 

innebär att hantera risker eller ”släcka bränder”, exempelvis skola, polis, sociala insatser, etc.  

 

Indikativ prevention riktar sig till dem som redan är drabbade av våld som offer eller förövare. På 

denna nivå hanteras konsekvenser av våldet, exempelvis socialtjänst, elevhälsa, hälso-och sjukvård, 

rättsväsendet, behandling och skydd. 
 

Utifrån en inventering som gjorts i deltagande förvaltningar och bolag framkommer att 

våldsförebyggande arbete sker. Framförallt av indikativ och selektiv karaktär, vilket innebär att det 

oftast sker när våldet redan är ett faktum. Det universella preventionsarbetet förekommer i minst 

utsträckning och är det vi behöver utveckla mer. Insatser kan och bör ske på olika nivåer. För att  

arbeta utifrån en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik behöver vi se över vad vi redan gör inom 

befintlig verksamhet och på vilken nivå vi saknar insatser. Utveckla det vi gör och skruva i det redan 

befintliga arbetet så att det verkligen förebygger våld. 

 

Viktiga perspektiv i arbetet med En kommun fri från våld och den universella 

preventionen 
För att få effekt bör kommunens gemensamma förebyggande arbete mot trakasserier, kränkningar och 

våld genomsyras av nedanstående perspektiv; 

➢ Nolltolerans 
➢ Åskådarperspektiv 
➢ Genus-/jämställdhetsperspektiv 
➢ Demokratiperspektiv  

 

Nolltolerans mot våld innebär att det är alla medarbetares och uppdragstagares ansvar att agera mot 

alla former av trakasserier, kränkningar och våld och därför lära oss identifiera olika typer av 

handlingar som våld (se våldspyramiden i den inledande texten). 
 

Åskådarperspektiv innebär att motivera barn, unga och vuxna till civilkurage, att reagera utifrån en 

nolltolerans mot trakasserier, kränkningar och våld i vår vardag genom att vara en aktiv åskådare och 

faktiskt agera.   

Genus-/jämställdhetsperspektiv handlar om att kunna se och utmana begränsande och stereotypa 

genusnormer, att ha kunskap om våldet som en genus- och jämställdhetsfråga och att utifrån befintlig 

statistik om våld förebygga destruktiva normer kring maskulinitet. 

 

Demokratiperspektiv innebär att alltid utgå ifrån perspektivet att frihet från våld är en demokratisk- 

och mänsklig rättighet.  
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Framgångsfaktorer i arbetet med en kommun fri från våld 

I styrgruppens arbete har också följande faktorer identifierats som extra viktiga för att nå framgång i 

arbetet mot våld; 

 

➢ samverkan 

➢ kompetensutveckling  

➢ förebyggande arbete 

 

Samverkan skapar samsyn och effektivitet i det förebyggande arbetet och ska gälla hela 

kommunkoncernen med partners. Redan befintlig samverkan behöver ha ett tydligt fokus, struktur 

och långsiktighet. Verksamheterna kan behöva ”skruva på perspektiven” och få in genus-, demokrati- 

och åskådarperspektivet, för att skapa insatser som kan minska kränkningar och våld.  En ökad 

samverkan i våldsfrågan med aktörer utanför kommunen är önskvärd, till exempel civilsamhället med 

idrotten och kulturen, ideella föreningar, organisationer och religiösa samfund samt med myndigheter 

och närliggande kommuner.  

 

Kompetensutveckling är viktigt för att skapa medvetenhet och kunskap och för att få till en samsyn. 

Utbildningsinsatser behöver då vara återkommande inslag i kommunens gemensamma arbete. 

Kompetensen om våld och våldets konsekvenser behöver finnas på många plan och på bredden i 

förvaltningar och bolag. Kompetensutveckling finns för ”upptäckarna” men också för att fördjupa 

kunskaperna där arbetet redan är etablerat.  

 

Förebyggande arbete kan också vara insatser på olika nivåer utifrån behov och situation inom den 

egna verksamheten. Insatserna behöver varken ske i samverkan med andra aktörer eller ha 

kompetenshöjning som syfte. 

 

Prioriterade våldspreventiva insatser 

Nedan beskrivs de metoder och modeller vi valt att implementera inom ramen för en 

kommun fri från våld. 

 

En skola fri från våld 

Utifrån nolltolerans, åskådarperspektiv, kunskaper om våld och normförändring har skolor i Gävle 

kommun påbörjat storföreläsningar samt implementering av våldspreventiva program som det 

effektutvärderade programmet MVP (Mentorer i våldsprevention)13 och AT (Agera tillsammans) i 

gymnasiet och i grundskolan. Idén med MVP och AT är att förebygga våld tillsammans med barn och 

unga innan våldet sker. Programmen är alltså inte till för att lösa akuta problemsituationer, utan 

handlar om att öka medvetenheten hos alla, så att våldet kan minska. Det våldspreventiva arbetet med 

unga sker i samverkan mellan flera förvaltningar. 

 

Shanazi hjältar 

finns i idag i Linköping och arbetar för att uppnå en attitydförändring bland unga män och kvinnor 

som lever i hederskulturer genom utbildning14. Verksamheten arbetar med att skapa en dialog kring 

ämnet hedersrelaterat våld och förtryck, jämställdhet, demokrati samt mänskliga rättigheter. I Gävle 

 

 

13 https://www.skolverket.se/publikationer?id=3938  
14 https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/barn-och-unga/motesplatser-och-aktiviteter/fritidsverksamhet-och-lov/overgripande/shanazi-
hjaltar/  

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3938
https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/barn-och-unga/motesplatser-och-aktiviteter/fritidsverksamhet-och-lov/overgripande/shanazi-hjaltar/
https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/barn-och-unga/motesplatser-och-aktiviteter/fritidsverksamhet-och-lov/overgripande/shanazi-hjaltar/
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kommun har vi påbörjat ett arbete med målet att starta upp en verksamhet likt modellen Shanazi 

hjältar under 2019.  

Huskurage 
Våld i nära relation sker oftast i hemmet, en plats som är skyddad från insyn. Därför är grannar 
livsviktiga och kan göra stor skillnad för både vuxna och barn som utsätts. För den som utsätts för våld 
i hemmet betyder vetskapen att grannarna agerar en stor trygghet. Huskurage15 fungerar precis som 
andra initiativ kring grannsamverkan, där ökad uppmärksamhet ger ett skydd för den som är utsatt. 
De boende antar en policy och rutiner kring hur de ska agera vid oro för våld i en nära relation. 
Huskurage är ett kommunövergripande våldspreventivt arbete som syftar till att öka tryggheten och 
förebygga våld i nära relation i kommunens stadsdelar genom att ge grannar verktyg att våga agera. 

 

Kompetenshöjande insatser  
 

• Basutbildning om VINR, HRV och VBE i syfte att höja kompetensen hos Gävle 
kommunkoncerns verksamheter 
 

• Internutbildning riktat till chefer och HR i Gävle kommunkoncerns verksamheter. 
Utbildningen ger kunskaper om VINR utifrån ett framtaget material som fungerar som stöd 
för hur du som chef kan informera medarbetare, identifiera en utsatt medarbetare, hur du kan 
ställa frågan om våld och hur du kan gå tillväga vid oro eller misstanke om våld.  
 

• Spetsutbildning som vänder sig till riktade målgrupper med syfte att höja kunskapsnivån 
utifrån det egna området om VINR, HRV och könsstympning samt om rutiner vid oro för våld 
med syfte att bli bättre upptäckare. 
  

Prioriterade aktiviteter  

Följande prioriteras av styrgruppen En kommun fri från våld 2019 

 

Aktiviteter Ansvar När 

Löpande erbjuda basutbildning om VINR, HRV och 
VBE i syfte att höja kompetensen hos Gävle 
kommunkoncerns verksamheter. 
Utveckla utbildningsmaterial för spetsutbildningen om 
VINR, HRV och könsstympning med rutiner vid oro för 
våld med syfte att bli bättre upptäckare. 

KLK social hållbarhet och 
Socialtjänst HRV/VBE 

2019 

Löpande erbjuda och genomföra internutbildning om 
våld i nära relation för chefer och HR i Gävle 
kommunkoncerns verksamheter i syfte att minska 
ohälsan. 

Klk Social hållbarhet 2019 

Påbörja arbete mot HRV riktat till ungdomar och unga 
vuxna, likt modellen Shanazi hjältar.  

KLK social hållbarhet och 
Socialtjänst HRV/VBE i 
samverkan 

2019 
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En skola fri från våld. Fortsatt arbete med att sprida 
våldspreventiva metoder i gymnasieskolan och 
grundskolan. Verka för att våldspreventiva metoder 
implementeras riktat till förskolan. 

Elevhälsan, BIG och Klk Social 
hållbarhet i samverkan 

2019 

 Informera om en för kommunen gemensam 
samordning som tillhandahåller utbildning i 
våldspreventiva metoder för medarbetare i Gävle 
kommun. 

Klk social hållbarhet och BIG 2019 

Fortsatt samverkan i det kommunövergripande 
våldspreventiva arbetet med Huskurage i kommunens 
stadsdelar. 

Klk social hållbarhet, 
Socialtjänst, Gavlegårdarna 
och polisen i samverkan 

2019 

Uppföljning av medborgarenkät om våld i nära 
relationer som utförs vart tredje år i syfte att få 
nulägesbild, följa utvecklingen över tid och för att få 
indikation på var insatser bör utvecklas. 

Klk Social hållbarhet i 
samverkan 

2019 

Genomföra kampanjarbete och lyfta frågan om våld 
utifrån olika perspektiv för att öka kunskapen om våld i 
nära relationer, mäns våld mot kvinnor och 
hedersrelaterat våld & förtryck. 

 Klk Social hållbarhet och 
Socialtjänst HRV/VBE 

2019 

Utarbeta en för kommunen gemensam, lättillgänglig 
rutin för hur du som medarbetare ska agera vid oro, 
misstanke, kännedom om VINR eller HRV. Rutinen ska 
gälla för alla medarbetare inom Gävle kommunkoncern. 

KoF HR och Klk Social 
hållbarhet  

2019 

   

 

Struktur och arbetssätt med En kommun fri från våld 

Använd processer som redan finns 
För att skapa struktur i kommunens våldspreventiva arbete är en bra utgångspunkt att dra nytta av 

redan existerande och fungerande samverkan och processer inom kommunen, till exempel enheten 

Social hållbarhet, BIG - brottsförebyggarna i Gävle och andra redan etablerade strukturer.  

 

Stöd 

Stöd i det kommunövergripande arbetet finns på Kommunledningskontoret - Enheten social 

hållbarhet, för strategisk samordning och utveckling av det våldspreventiva arbetet som riktar sig mot 

våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd i det kommunövergripande 
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arbetetsom riktar sig mot våldsbejakande extremism samt hedersrelaterat våld och förtryck finns 

också på Socialtjänstens förebyggandeenhet BIG. 

 

Roller - Ansvar - Uppföljning 

Det våldspreventiva arbetet ska ske inom ramen för förvaltningarnas och bolagens ordinarie arbete. 

Samordning och samsyn samt styrning och struktur blir särskilt viktigt då det våldsförebyggande 

arbetet behöver vara kommunövergripande. Roller och ansvar kan behöva tydliggöras inom varje 

förvaltning och bolag men också mellan samverkande aktörer. Nyckelpersoner kan också utses med 

uttalat mandat att arbeta med frågan.  

 

Arbetet följs upp i våra kvalitetssystem för styrning och ledning (för närvarande Stratsys) samt i 

verksamhetsberättelse. Uppföljning och revidering av aktivitetsplanen En kommun fri från våld görs 

av styrgruppen en gång per år i oktober, november. 

 

Planen gäller från och med 2018 till och med 2020 och reviderades senast den 7 december 2018. 

Nedan följer uppföljning för 2018. 
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