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Yttrande över Handlingsplan mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld 2022–2026
Region Hallands lokala nämnd i Hylte har erbjudits möjlighet att yttra sig över förslaget till
reviderad Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 2022–2026.
Lokal nämnd Hylte är sammantaget positiv till handlingsplanen i stort samt dess bredd och
tydlighet. Nämnden har dock förslag på följande justeringar:
•

•
•

•

•
•
•

Handlingsplanen utgår generellt från den våldsutsattas perspektiv vilket är naturligt.
Nämnden anser dock att den nationella strategins utgångspunkt ” Våld ska
förebyggas med fokus på våldsutövare och maskulinitetsnormer” kan stärkas i
handlingsplanen. En central uppgift är att involvera män och pojkar i arbetet. Det
går att komplettera kort kring detta i inledningen av handlingsplanen. Att
genomgående komplettera med perspektivet ”den eller de som utövar våld”
balanserar även innehållet. Se exempel nedan.
1. Tredje stycket, kan kompletteras; ”Vi som arbetar inom kommunen har en
avgörande roll för att våld i nära relationer ska förhindras, upptäckas och för att de
som utsätts eller riskerar att utsättas ska få välfungerande skydd och stöd”
4.2.5, första stycket, kan kompletteras; ”Kommunen ska säkerställa ett väl
fungerande samarbete med rutiner för gemensamt operativt arbete,
ansvarsfördelning och uppföljning för att förebygga våld och uppfylla de
våldsutsattas behov av hjälp och stöd.
Övriga synpunkter i följd;
Ett tydliggörande av att våld i nära relation domineras av mäns våld mot kvinnor
och är ett hinder för jämställdhet mellan män och kvinnor. Hot, våld, kränkningar
och förtryck påverkar individens hela livssituation och nätverk både akut och på
lång sikt. Ett kontinuerligt, systematiskt jämställdhetsarbete är en av flera viktiga
delar i ett långsiktigt förebyggande arbetet
1. Sista stycket. Komplettera gärna med att Region Hallands lokala nämnd i Hylte
bidragit med stöd i arbetet att ta fram handlingsplanen.
1.2, femte punkten: Lägg till ”med utgångspunkt i handlingsplanen”.
1.2, sista punkten; kan kompletteras med att samordnaren representerar Hylte
kommun i samverkan med Länsstyrelsen och regionala grupper
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1.2, sista punkten; Det bör övervägas om en representant från
samhällsbyggnadskontoret ska ingå i referensgruppen eftersom handlingsplanen
berör samtliga kommunens verksamheter.
3.1 kan kompletteras ”Personer med intellektuella, psykiska och fysiska
funktionsnedsättningar är mer utsatta för våld än andra personer.
3.3 Ändra ”HTQ-tillhörighet” till ”HBTQ-personer”. Komplettera med att det är
vanligare för homo- och bisexuella att ha blivit utsatta för våld i nära relation (Från
vaggan till graven, Region Halland). Samt att HTBQ-personer kan vara särskilt
utsatta i ett hedersrelaterat sammanhang (hedersfortyck.se).
Det bör övervägas att ändra ordningen på fokusområden. En mer logisk
ordningsföljd kan vara att Kunskap och samverkan kommer först och därefter i
nuvarande ordningsföljd.
4.2.2, andra stycket, andra meningen: Byt ”hos exempelvis skolor och bibliotek” till
”i alla kommunens verksamheter”.
4.2.2 Komplettera med en punkt för att stärka barns rättigheter. Arbetet för att
säkerställa att barns rättigheter avseende till exempel att höras, få information, vara
delaktiga, få stöd och hjälp samt fortsatt skolgång, behöver säkerställas vid alla
insatser för att skydda och stödja våldsutsatta vuxna (Min tur att berätta, BRIS &
Sveriges stadsmissioner).
4.2.4 Komplettera med en punkt att alla Hylte kommuns medarbetare ska veta vart
man ska vända sig när man misstänker eller får information om att någon är i
behov av stöd.
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