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Dnr       KS 2021/0039 

 

 

Strategi och handlingsplan mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck i Österåkers kommun 2021-2025 

 

Sammanfattning  

Österåkers kommun vill med stöd av en övergripande strategi och handlingsplan mot våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck synliggöra, strukturera och stärka kommunens 

våldsförebyggande arbete i kommunens alla delar. Syftet är att synliggöra och förebygga våld, säkra 

ett gott bemötande och erbjuda den hjälp som behövs.  

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det handlar om allas lika värde, trygghet och 

rättssäkerhet, är en viktig folkhälsofråga och ett allvarligt brott. Våld i nära relationer är en 

angelägenhet för alla kommuninvånare och alla nämnder i kommunen.  

Även om våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck främst drabbar kvinnor kan 

våldet även innebära våld mot män i en nära relation, eller i en samkönad relation eller även våld av, 

eller mot, barn och unga samt barn som bevittnar våld.  

 

Beslutsförslag 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

 

Anta strategi mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i Österåkers kommun 

2021-2025. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 
Anta handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck för 

Österåkers kommun 2021-2025 under förutsättning att Kommunfullmäktige antar strategi mot våld i 

nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i Österåkers kommun 2021-2025. 

 
 

Bakgrund 

2018 polisanmäldes i Sverige 28 700 fall av misshandel av kvinnor över 18 år. I ungefär hälften fallen 

hade kvinnan och förövaren en nära relation eller hade tidigare haft en sådan. Under samma år 

konstaterades 26 fall av dödligt våld där offer och förövaren hade en parrelation vid tidpunkten för 
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brottet eller tidigare. Det utgör närmare ca 25 % av samtliga fall av dödligt våld under året. Dödligt 

våld mot män i en parrelation uppgick till ca 5 %  av samtliga fall av dödligt våld med manliga offer. 

 

Var femte ungdom har någon gång utsatts för brott i nära relation enligt nationell statistik. Unga 

tjejer i ålder 16-24 år uppger att de blivit utsatta oftare än kvinnor över 25 år. Ungefär 10 % av alla 

barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång. 

I Österåkers kommun inkom det enligt polisens statistik 91 polisanmälningar gällande våld i nära 

relationer under 2020, i jämförelse med 60 polisanmälningar år 2019. Polisanmälningar gällande 

sexuellt ofredande ligger på samma nivå som året innan, dvs 19 polisanmälningar år 2020 och 20 

polisanmälningar år 2019. Behandlings- och kompetenscentret Alternativ till våld (ATV), dit 

individer själva kan vända sig för att få hjälp när det gäller våld i nära relationer, upplever en ökning 

av sökande. Under första halvåret 2020 hade de 284 insatser, jämfört med 242 året innan 

 

Förvaltningens slutsatser 

Kunskapsnivån om våld och våldsförebyggande arbete i kommunen skiljer sig åt mellan 

förvaltningarna. För att få till allmän kunskapshöjning i kommunen när det gäller våld, våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck behövs en övergripande strategi och handlingsplan. 

Det finns ett behov i kommunen att strukturera det våldsförebyggande arbetet. Som ett första steg i 

ett övergripande arbete har en förvaltningsövergripande handlingsplan mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck tagit fram.   

Handlingsplanens period sträcker sig under fem år och syftet är att säkerställa ett grundläggande 

förebyggande arbete och höja kunskapsnivån om frågorna. Handlingsplanen ska följas upp och 

utvärderas årligen.  

Den nya strategin och handlingsplanen har arbetats fram gemensamt av berörda förvaltningar. 

Dokumenten har även behandlats på kommunens styrgrupp för trygghet och säkerhets möte den 28 

januari 2021. 

Eventuella ekonomiska konsekvenser av handlingsplanen hanteras inom respektive förvaltnings ram.  

 

Bilagor 

1. Strategi mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i Österåkers kommun 

2021-2025. 

2. Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck för 

Österåkers kommun 2021-2025 
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