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Det våld som avses i handlingsplanen 
är könsneutralt och gäller alla åldrar 
oavsett kön och könsidentitet. Även 
hedersrelaterat våld och förtryck, in-
klusive: barnäktenskap, tvångsäkten-
skap och könsstympning av kvinnor 
och flickor samt prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål 
samt barn som bevittnat våld i nära 
relation innefattas i denna handlings-
plan. Med nära relation avses både 
om man har eller har haft en nära 
relation eller beroendeförhållande till 
utövaren av våldet. 

Våld i nära relationer kan vara av 
fysiskt, psykiskt, sexuellt, latent eller 
ekonomiskt karaktär och omfatta oli-
ka former av tvång och begränsningar 
samt försummelse och vanvård. Den 
definition av våld som används är 
WHO:s definition:

Våld i nära relationer är ett hinder för 
de utsattas åtnjutande av mänskliga 
rättigheter och grundläggande fri-
heter. Våldet medför både akuta och 
långsiktiga individuella konsekvenser 
för individen men även ekonomis-
ka kostnader för både individ och 
samhälle. 

För att motverka våld i nära relationer 

i Härnösands kommun behövs aktivi-
teter på olika nivåer i samhället och av 
olika verksamheter i samverkan. En 
kommunövergripande handlingsplan 
med aktiviteter är en kraftsamling i 
arbetet mot en nollvision mot våld 
i nära relationer med ett samlat 
genomförande och tydligt åtagande. 
Handlingsplanen pekar ut fyra delmål 
som Härnösands kommun ska foku-

sera på. Genom att hela Härnösands 
kommun kraftsamlar har vi goda 
möjligheter att först och främst mins-
ka antalet våldsutsatta samtidigt som 
våldsutsatta, barn som bevittnat våld 
och våldsutövare får bättre stöd och 
hjälp. Detta leder i sin tur till minskat 
våld i nära relation och även minskade 
samhällskostnader. 

Inledning
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga, sociala som hälso- och sjukvårds-
aspekter. Arbetet mot våld i nära relationer tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Ingen människa har 
rätt att kontrollera, hota, slå eller trakassera någon annan människa, inom eller utom familjen. 

”Våld är att uppsåtligt bruka eller hota att bruka makt 
eller fysisk styrka mot en annan människa, med följd 
eller tämligen sannolik följd att någon dör eller att det 
uppstår kroppsskada, psykisk skada, skador i den käns-
lomässiga utvecklingen eller funktionsnedsättning.”

Våld i nära relationer
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Den övergripande visionen för arbetet 
mot våld i nära relationer i Härnö-
sands kommun innebär att ingen 
ska utsattas för eller uppleva våld i 
nära relationer. Handlingsplanen kan 
även kopplas till majoritetens årsplan 
2020-2023 och kommunens övergri-
pande mål nummer fem; jämställd 
och solidarisk välfärd av hög kvalitet. 

Handlingsplanen omfattar fyra 
delmålsområden. Delmål som sätter 
fokus på vad Härnösands kommun 
vill uppnå med arbetet. Med utgångs-
punkt i delmålen formuleras aktivite-
ter som ska bidra till att nå delmålen. 

Barn som själva utsätts för våld och som upplever våld mot närstående.

HANDLINGSPLANEN OMFATTAR TRE MÅLGRUPPER:

FYRA DELMÅL:

Våldsutsatta vuxna.

Våldsutövare.

Kunskap 

och 

information.

Samordning 

och 

helhetssyn.

Våldsprevention

och 

tidig upptäckt.

Trygghet,

stöd och

hjälp.

1. 

4. 

2. 

3. 

I handlingsplanens aktiviteter kommer ett särskilt fokus läggas på särskilt sårbara grupper såsom; barn, personer med funk-
tionsvariationer, äldre personer, HBTQ-personer och personer med utländsk bakgrund. 

Nollvision
03

Målgrupper
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Delmål 1 -  
kunskap och information

Våld i nära relation är ett stort 
samhällsproblem men trots detta är 
det många vuxna och barn som inte 
har kunskap om var det finns stöd 
och hjälp att få. Detta gäller inte 
minst särskilt sårbara grupper. Det är 
därför av stor vikt att det finns och 
sprids målgruppsanpassad informa-
tion tillgängligt för alla medborg-
are och medarbetare i Härnösands 
kommun. 

AKTIVITETER OCH ANSVARIGA
AKTIVITETER ANSVARIG

Nollvisionen och handlingsplanen ska vara känd för Härnösands kommuns 
samtliga medarbetare. Kommundirektör

Samlad information om våld i nära relation och var stöd och hjälp finns ska 
finnas tillgängligt på Härnösands kommuns hemsida. Informationen ska vara 
tillgänglig för alla medborgare.

Förvaltningschef socialförvaltningen

Information om samverkansaktörers ansvar ska spridas i Härnösands 
kommun. Förvaltningschefer

Våldsutövare ska alltid få information om var stöd och hjälp finns att få. Förvaltningschef socialförvaltningen

Härnösands kommun ska årligen genomföra och bjuda in till en kunskapsdag 
om våld i nära relationer för både personal och invånare. Våldsförebyggande samordnare

Härnösands kommun ska årligen under en vecka i november/december 
genomföra informationskampanj gällande våld i nära relation relationer.

Kommunikationsavdelningen och 
våldsförebyggande samordnare  

Kunskap 

och 

information.

1. 

Indikatorer för tillgänglighet

• I medarbetarunderökningen undersöka kunskapsnivån om nollvisionen, handlingsplanen 
och samverkansaktörernas ansvar.

• Antal besök på Härnösands kommuns hemsida om våld i nära relationer

• Aktuell och tillgänglig information finns på Härnösands kommuns hemsida

• Antal besök på inlägg under kampanjvecka

• Andel deltagare på kunskapsdag om våld i nära relationer
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Delmål 2 -  
våldsprevention och tidig  
upptäckt

Våldsprevention handlar om akti-
viteter som riktar sig till ett större 
antal individer där målet är att kunna 
förebygga och tidigt upptäcka våld i 
nära relationer. Kunskap och kompe-
tens samt tillgång till stöd i arbetet 
är relevant för att kunna arbeta 
förbyggande. 

AKTIVITETER OCH ANSVARIGA
AKTIVITETER ANSVARIG

Samtliga medarbetare inom Härnösands kommun ska med start 2021 ge-
nomgå grundutbildning om våld i nära relation och särskilda verksamheter 
som bistånd, hemtjänst, anhörigstöd, individstöd samt förskola, skola och 
elevhälsan även genomgå fördjupad utbildning, för att tidigt kunna upptäcka 
våldsutsatthet hos handlingsplanens målgrupper.

Kommundirektör och våldsförebyg-
gande samordnare

Samtliga förtroendevalda i Härnösands kommun ska genomgå en utbild-
ningsdag om jämställdhet och våld i nära relationer under 2021.

Kommunstyrelsen ordförande och 
våldsförebyggande samordnare

Främja jämställdheten och jämlikheten bland barn och unga i skolan genom 
normkritiskt arbete. Förvaltningschef skolförvaltningen

Genomföra utbildningar om föräldraskap. Förvaltningschefer

Främja om värdegrundsarbete med fokus på jämställdhet 
på vuxenutbildningen.

Förvaltningschef  
arbetslivsförvaltningen

Främja och stärka det interna arbetet med #WeDo. HR-chef

Årligen erbjuda kvinnor och män i Härnösand kommun normkritiska diskus-
sionsgrupper. Härnösands bibliotek

Våldsprevention 

och 

tidig upptäckt.

2. 

Indikatorer på våldsprevention och tidig upptäckt

• Årlig uppföljning, andel medarbetare som deltagit i utbildningar.

• Årlig uppföljning, antal verksamheter och medarbetare som deltagit i fördjupad utbildning. 

• Andel förtroendevalda som deltagit i utbildningsdag 2021.

• Genomförda aktiviteter med koppling till jämställdhet i skolan.

• Antal deltagande i föräldraskapsutbildning.

• Antal deltagare i utbildning om värdegrund från vuxenutbildningen. 

• Genomförda interna aktiviteter med koppling till #WeDo.

• Genomförda diskussionsgrupper och antal deltagare.
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Delmål 3 -  
trygghet, stöd och hjälp

Härnösands kommun ska erbju-
da stöd och hjälp till våldsutsatta, 
våldsutövare och barn som bevittnat 
våld. Det är därför av stor vikt att 
kommunen kan erbjuda adekvata 
insatser för att kunna klara av en svår 
livssituation. 

Utsatta, barn som bevittnat våld och 
våldsutövare kan behöva stöd i ett 
tidigt skede, i den akuta situationen 
och på lång sikt. Insatser ska variera 
utifrån individens behov. 

AKTIVITETER OCH ANSVARIGA
AKTIVITETER ANSVARIG

Stöd och hjälp till våldsutsatta och våldsutövare ska ske med god kvalité 
och utifrån den hjälpsökandes behov. Insatser ska vara genusmedvetna och 
evidensbaserade.

Förvaltningschef socialförvaltningen

Systematiskt ställa frågan om våld i nära relation när en ny kontakt etableras 
inom IFO och biståndsenheten. Förvaltningschef socialförvaltningen

Använda evidensbaserade metoder för att bedöma behov av risk- och 
skyddsfaktorer för våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Förvaltningschef socialförvaltningen

Utforma rutiner inom särskilda verksamheter bistånd, hemtjänst, 
anhörigstöd, individstöd samt förskola, skola och elevhälsan för tidig upp-
täckt av våldsutsatthet inklusive kunskap om var stöd och hjälp finns att få.

Förvaltningschef socialförvaltningen 
och skolförvlatningen

Trygghet, 

stöd och 

hjälp.

3. 

Indikatorer på trygghet, stöd och hjälp

• Genomföra kartläggning och visa på statistik gällande insatser till våldsutsatta.

• Rutin och utbildningsinsatser för att kunna ställa frågan om våld i nära relationer.

• Antal ärenden och antal riskbedömningar som genomförts.
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Delmål -  
samverkan och helhetssyn

Samverkan är en förutsättning för 
ett kvalitativt arbete med våld i nära 
relationer. Syftet med samverkan 
och en helhetssyn är att de medver-
kande parternas insatser ska bli mer 
tillgängliga, kända och anpassade för 
att motverka våld i nära relationer. 
Samverkan är även viktigt så inte 
olika aktörer motverkar varandra. 

AKTIVITETER OCH ANSVARIGA
AKTIVITETER ANSVARIG

Årligen samverka med Länsstyrelsen Västernorrland gällande kompetenshö-
jande aktiviteter. Våldsförebyggande samordnare

Årligen samverka med polismyndigheten Härnösand gällande utbildning och/
eller kunskapsdag. Våldsförebyggande samordnare

Årlig dialog med Region Västernorrland samordnare för våld i nära relation 
kring samverkansinsatser. Våldsförebyggande samordnare

Delta i länsgemensamma nätverksmöten gällande våld i nära relation, he-
dersrelaterat våld, prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Våldsförebyggande samordnare och 
IFO-chef.

Årligen samverka med föreningar som arbetar för kvinnofrid och jämställd-
het. Våldsförebyggande samordnare

Samverkan 

och 

helhetssyn.

4. 

Indikatorer på våldsprevention och tidig upptäckt

• Antal genomförda samverkansaktiviteter mellan Härnösands kommun och Länsstyrelsen 
Västernorrland.

• Polismyndigheten Härnösand deltar årligen på kompetenshöjande insatser i kommunen.

• Antal genomförda samverkansaktiviteter tillsammans med Region Västernorrland.

• Antal genomförda samverkansaktiviteter tillsammans med föreningar som arbetar för 
kvinnofrid och jämställdhet.
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För handlingsplanens arbete finns en styrgrupp 
till ika kommunens ledningsgrupp. Uppföljning, 
eventuell revidering samt årlig rapportering till 
kommunstyrelse som genomförs av kommunens 
ledningsgrupp och Rådet för trygghet och 
hälsa.

Ansvar & uppföljning
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Härnösands kommun
871 80 Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00
Växeln är öppen: 07.30 - 16.30
Fax: 0611-34 80 30
E-post: kommun@harnosand.se
Organisationsnummer: 212000-2403

Servicecenter
Sambiblioteket, plan 1
Universitetsbacken 3
Öppet vardagar: 08.00-16.30
Telefon: 0611-34 80 40


