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Avsiktsförklaring Operation Kvinnofrid - länssamarbete mot våld  

Syftet med länssamarbetet 

Operation Kvinnofrid är Stockholms läns myndighetsgemensamma samverkansplattform för 

att skapa ett långsiktigt och hållbart arbete för att motverka våld i nära relationer, 

hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt 

sexuellt våld oberoende av relation. 

Länssamarbetet syftar till att göra gemensamma prioriteringar och samordna länets insatser 

för att förebygga att våld uppstår, främja att våldsutsatta vuxna och barn, oberoende av 

könsidentitet eller sexuell läggning, erbjuds insatser utifrån sina behov och att våldsutövare 

erbjuds återfallsförebyggande insatser i syfte att våldet upphör.  

Vision  

Visionen för länssamarbetet är att ingen ska utsättas för eller uppleva våld i Stockholms län.   

Syftet med avsiktsförklaringen  

Syftet med avsiktsförklaringen är att med ett gemensamt förhållningssätt etablera:  

• tydliga strukturer för konstruktivt samarbete och effektiv informationshantering.  

• en effektiv användning av resurser och kompetens. 

• tydliga förutsättningar och krav för deltagande i länssamarbetet. 

Bakgrund  

Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län, 2020 – 2026, samt 

Handlingsplan till strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län, 2020 – 

2022, 2023 – 2026, utgör ett av flera styrdokument för arbetet inom Operation Kvinnofrid. 

Dokumenten innehåller tydliga regionala mål, konkreta åtaganden och ansvarsområden för 

deltagande parter.  

Strategin är vägledande för länets statliga myndigheter, civilsamhällesorganisationer, 

näringsliv och länets 26 kommuner. Den pekar ut åtta strategiska målsättningar och avser att 

tydliggöra vad som behöver uppnås i länet för att våldet ska minska och i slutändan upphöra. 
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Deltagande parter  

Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen, Region Stockholm, Stockholms stad, Storsthlm som 

företräder länets 26 kommuner.  

Flera parter kan komma att medverka över tid.  

Gemensamma utgångspunkter  

Gemensamma utgångspunkter för arbetet inom Operation Kvinnofrid är att det ska ske med 

ett öppet samarbetsklimat och baseras på respekt för varje organisations förutsättningar. 

Genom att gå samman över myndighetsgränserna utvecklar aktörerna tillsammans en bättre 

förmåga att rikta och samordna samhällets resurser. 

Det gemensamma engagemanget har sin grund i förståelsen att ingen enskild aktör ensam kan 

svara upp mot alla de utmaningar som våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende av 

relation innebär.  

Arbetssättet ska genomsyras av en gemensam hållning och ägandeskap för 

samverkansplattformen.  

Organisation och styrning  

• Styrgrupp 

Styrgruppen beslutar om budget (vid behov) och fastställer inriktning för det gemensamma 

arbetet. Den säkerställer resurser för bemanning i samordningsgruppen, 

samordningskoordineringen och utskott/arbetsgrupper. Styrgruppen består av medlemmar 

som har det övergripande ansvaret i den egna organisationen för att genomföra beslutade 

åtgärder.  

• Samordningsgrupp 

Samordningsgruppen ansvarar för att samordna, analysera, följa upp och ge förslag till 

styrgruppen om inriktningsbeslut inom strategi- och handlingsplansarbete. Utifrån detta 

föreslås aktiviteter och åtgärder i gemensamma utskott/arbetsgrupper.  

• Samordningskoordinering  

Samordningen leds av en samordningskoordinator som har ett övergripande ansvar att driva 

och leda det gemensamma arbetet för att nå satta mål. Samordningskoordinatorn leder arbetet 

i samordningsgruppen och rapporterar till styrgruppen. Det finns även möjlighet för 

myndigheterna att tillsätta extra resurser till samordningskoordineringen över tid. Dessa 

resurser leder och samordnar arbetet i utskott/arbetsgrupper. 

Inom samordningskoordineringen administreras Operation Kvinnofrids årliga 

spridningskonferens, Kvinnofridspriset samt webbförvaltning av operationkvinnofrid.se.  
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• Utskott/arbetsgrupper 

Utifrån behov kan olika utskott/arbetsgrupper tillsättas för särskilda utvecklingsprojekt eller 

förvaltningsarbete. Det är samordningsgruppen i samråd med styrgruppen som ansvar för att 

utse deltagare i de olika utskotten/arbetsgrupperna. Det finns även möjlighet för parterna att 

tillsätta extra resurser till utskotten/arbetsgrupperna och som kan lånas in från aktörerna över 

tid.  

Roller och ansvar   

• Länsstyrelsen i Stockholm samordnar det regionala strategiarbetet och är 

sammankallande i styrgruppen.  

• respektive organisations ledning utser lämplig funktion/funktioner att delta i 

styrgruppen, samordningsgruppen, samordningskoordineringen och 

utskott/arbetsgrupper. Gemensamt för deltagande aktörer är att gruppens deltagare är 

kallade utifrån funktion och mandat snarare än person, vilket säkerställer att rätt frågor 

hanteras av rätt personer i det specifika forumet.  

• värdskapet för samordningsgruppens möten är roterande vilket ger ett gemensamt 

ägande av frågorna och delat ansvar för planering och innehåll.  

• samtliga deltagare ansvarar för att återföra information till och från sin organisation 

vilket skapar kontinuitet och effektivitet.  

• förankra och kontinuerligt utveckla interna och gemensamma rutiner och processer i 

enlighet med det gemensamma strategi- och handlingsplanarbetet.  

• representera Operation Kvinnofrid i andra forum.  

Uppföljning och rapportering   

• varje deltagande aktör åtar sig att genomföra, utveckla och löpande följa upp de 

åtgärder som en åtagit sig i handlingsplanen.  

• vissa åtgärder kommer att följas upp årligen och justeras vid behov. De erfarenheter 

och resultat som kommer av det pågående arbetet ska ligga till grund för kommande 

revideringar av handlingsplanen.  

• länets strategiska arbete kommer att följas upp och sammanställas i en årlig rapport – 

Regional lägesrapportering. Länsstyrelsen är ansvarig för sammanställning av 

rapporten. Länsrapporten kommer även ingå som en del i länsstyrelsens 

årsredovisning av uppdraget mäns våld mot kvinnor till regeringen. Den regionala 

lägesrapporten ska innehålla en analys av utvecklingen i länet, inkluderande 

uppföljning av handlingsplanens åtgärder med stöd av regionala och lokala 

indikatorer. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Huvudprincipen är att personella resurser och kostnader kan inrymmas inom deltagande 

organisations budget.  

Särskilda ekonomiska satsningar kan genomföras efter beslut i styrgruppen, exempelvis 

särskilda resurser för kommunikationsinsatser så som gemensamma kampanjer eller särskilda 

utvecklingsprojekt.  

Åtagande  

Denna underskrift bekräftar ambitionen att delta i och aktivt arbeta enligt intentionerna i 

Strategi för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020 - 2026, och 

Handlingsplan till strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län 2020 – 

2022, väl medveten om att detta bygger på ett långsiktigt engagemang och aktiv närvaro från 

den egna organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






