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Bilaga – Identifierade åtgärder 
 

 

1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld 

Organisation Datum Diarienummer Åtgärd 

Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Migrationsverket, 
Socialstyrelsen (samordnare) 

2018-06-14 S2018/03696/JÄM (delvis) Uppdrag att planera för utökad samverkan i frågor om förbättrad 
upptäckt av våld i nära relationer m.m.  

Arbetsmiljöverket 2018-03-08 Ku2018/00557/DISK Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser 
gällande arbetet mot sexuella trakasserier  

Arbetsmiljöverket 2018-12-20 A2018/01987/ARM Informationsinsatser för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet 

Arbetsmiljöverket 2019-07-04 A2019/01325/MRB Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att vidta informationsinsatser 
för att höja kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, 
däribland arbetet mot sexuella trakasserier. 

Boverket 2018-03-30 N2018/04599/SPN Uppdrag till Boverket att ta fram en vägledning för brottsförebyggande 
och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i 
samhällsbyggnadsprocesser 

Brottsförebyggande rådet 2017-12-07 Ju2017/00623/KRIM (delvis) 
Ju2017/09611/KRIM 

Brå ska undersöka relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden 
och belysa om det förekommer parallella samhällsstrukturer i sådana 
områden 

Brottsförebyggande rådet 2019-06-27 Ju2019/00761/KRIM (delvis) 
Ju2018/02430/KRIM 

Brå får nu i uppdrag att utvärdera den försöksverksamhet med 
inslussningsprogram som Kriminalvården fick i uppdrag att inrätta i april 
2018 

Brottsoffermyndigheten 2018-02-22 Ju2018/01290/KRIM Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att genomföra informations- och 
utbildningsinsatser med anledning av en ny 
sexualbrottslagstiftning 
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Diskrimineringsombudsmannen 2018-03-08 Ku2018/00556/DISK Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda 
informationsinsatser gällande arbetet mot sexuella trakasserier 
m.m. 

Diskrimineringsombudsmannen 2019-07-04 A2019/01324/MRB Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda 
informationsinsatser 

Folkhälsomyndigheten 2017-11-16 S2017/06533/FS Folkhälsomyndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten inom 
sitt verksamhetsområde kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den 
nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor (skr. 2016/17:10).  

Folkhälsomyndigheten 2017-11-16 S2017/06533/FS Folkhälsomyndigheten ska med utgångspunkt från regeringens strategi 
för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck särskilt redovisa kunskaps- och medvetandehöjande 
insatser gällande hbtq-personers livssituation och hälsa.  

Folkhälsomyndigheten 2018-06-14 S2018/03660/FS Folkhälsomyndigheten får fördela 10 000 000 kronor till ideella 
organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i 
syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande 
eller nyanlända 

Folkhälsomyndigheten 2019-08-01 S2019/03298/FS (delvis) Uppdrag att utarbeta en nationell strategi för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter 

Gymnastik- och idrottshögskolan 2016-12-14 S2016/07732/FS(delvis) Centrum för idrottsforskning : Uppdrag om att under 2017 göra en 
fördjupad analys av jämställdhet inom idrotten 

Gymnastik- och idrottshögskolan 2017-12-18  S2017/07414/FS Uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten 

Justitiedepartementet 2016-03-08 Kommittéberättelse Ju 2016:A uppdraget, 
se PM Dnr Ju2016/02084/LP 

Kommittéberättelse Ju 2016:A: Elektronisk övervakning av kontaktförbud 

Justitiedepartementet 2017-12-14 Dir.2017:124, Ju 2017:14 Kommittédirektiv 2017:124, till kamerabevakningsutredningen (Ju 
2017:14). SOU 2019:8 

Justitiedepartementet 2019-12-02 Dir. 2019:94  Kommittédirektiv 2019:94: Kommunernas ansvar för brottsförebyggande 
arbete 

Jämställdhetsmyndigheten 2018-06-28 S2018/03926/JÄM (delvis) Uppdrag angående effektiva arbetssätt och metoder för 
informationsspridning gällande könsstympning av flickor och 
kvinnor 
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Jämställdhetsmyndigheten 2018-12-18 Dnr S2018/05936/RS (delvis) 
S2014/1695/FST 

Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som ursprungligen gavs 
till Länsstyrelsen i Stockholms län (dnr S2014/1695/FST) om att 
samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn 

Jämställdhetsmyndigheten 2018-12-18 Dnr S2018/05936/RS (delvis) Myndigheten ska sammanställa, sprida och utveckla effektiva 
arbetsmetoder för våldsförebyggande arbete med unga män och pojkar i 
hederskontext 

Jämställdhetsmyndigheten 2018-12-18 Dnr S2018/05936/RS (delvis) Inom ramen för arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen ska 
myndigheten samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier. Barns 
och ungas situation ska särskilt belysas 

Jämställdhetsmyndigheten 2018-12-18 Dnr S2018/05936/RS (delvis) Myndigheten får i uppdrag att ansvara för slutlig planering och 
genomförande av den internationella konferensen om män och 
jämställdhet som Sverige är värd för den 15–16 maj 2018, International 
Conference on Men and Equal Opportunities, ICMEO 

Jämställdhetsmyndigheten 2019-11-07 A2019/02027/JÄM 
A2019/01944/JÄM 

Myndigheten ska redovisa hur arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck har bedrivits, särskilt när det gäller samverkan med andra 
myndigheter, framförallt Länsstyrelsen i Östergötlands län och dess 
kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Jämställdhetsmyndigheten 2019-11-07 A2019/02027/JÄM 
A2019/01944/JÄM 

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter 
och möjligheter 

Kriminalvården 2018-01-11 Ju2017/09582/KRIM 
Ju2013/4393/KRIM 

Uppdrag att genomföra en särskild satsning med inriktning på att 
ytterligare stärka de återfallsförebyggande insatser som riktas mot 
gruppen våldsamma män inom ramen för myndighetens olika 
verksamheter 

Kriminalvården 2018-08-30 S2018/04674/JÄM (delvis) Uppdrag om insatser för att förebygga återfall i våldsbrott mot 
närstående och hedersrelaterade brott 

Kulturdepartementet 2018-08-30 Dir. 2018:99 Kommittédirektiv 2018:99, till utredningen om en effektiv och 
ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen 

Länsstyrelserna 2016-12-14 Fi2016/02461/RS (delvis) 
Fi2016/03978/SFÖ 
Fi2016/04242/SFÖ m.fl. 
 
Fi2015/01087/SFÖ m.fl., regleringsbrev 
2016 

Uppdraget från 2016 om att länsstyrelserna ska främja och lämna stöd till 
insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ska 
slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 
2017 
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Länsstyrelserna 2017-12-18 Fi2017/03513/SFÖ 
Fi2017/04782/SFÖ 
S2014/1695/FST 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska informera allmänheten om 
förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och 
resande och att övergreppen i stor utsträckning utgör brott även 
utomlands samt att uppmana allmänheten att anmäla kännedom om 
misstänkta övergrepp 

Länsstyrelserna 2017-12-18 Fi2017/03513/SFÖ 
Fi2017/04782/SFÖ 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska bidra till att allmänheten informeras 
om förekomsten av sexuell exploatering av flickor och pojkar i samband 
med turism och resande och att övergreppen i stor utsträckning utgör 
brott även utomlands samt att uppmana allmänheten att anmäla 
kännedom om misstänkta övergrepp 

Länsstyrelserna 2017-12-18 S2017/07420/JÄM Länsstyrelserna ska i samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, 
det civila samhället och näringslivet utveckla sektorsövergripande 
regionala strategier och handlingsplaner med utgångspunkt i den 
nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor 

Länsstyrelserna 2017-12-18 S2017/07420/JÄM Länsstyrelserna ska främja utvecklingen av universella förebyggande 
insatser mot våld, inklusive våld i ungas partnerrelationer. 
Länsstyrelserna bör även främja   våldsförebyggande arbete med 
föräldrar, inklusive i hederskontext 

Länsstyrelserna 2018-12-18 Fi2018/03796/RS (delvis) Länsstyrelserna ska under åren 2018–2021 stödja kommuner, landsting, 
regioner och andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett 
kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i 
föräldraskapet till föräldrar med barn upp till 18 år i respektive län 

Länsstyrelserna 2019-11-28 Fi2019/03888/SFÖ 
Fi2019/04014/SFÖ 

Länsstyrelserna ska 2018–2021 stödja kommuner, landsting och andra 
föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett kunskapsbaserat, 
samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till 
föräldrar 

Myndigheten för delaktighet 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis)  
skr. 2016/17:10 

Myndigheten för delaktighet ska redovisa en plan för hur myndigheten 
inom sitt verksamhetsområde kan bidra till att uppfylla målsättningarna i 
den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor (skr. 2016/17:10), med fokus på kvinnor med 
funktionsnedsättning 

Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd 

2017-09-07 S2017/04894/FST Myndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att bidra 
till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10) 
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Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd 

2018-08-30 S2018/04675/FST (delvis) Uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för 
ett stärkt föräldraskapsstöd 

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 

2017-12-13 U2017/03795/UF(delvis) 
U2017/04971/UF 
S2015/05768/JÄM 

Uppdrag att främja användning av effektiva våldsförebyggande program 

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 

2018-07-19 S2016/02759/JÄM (delvis) Uppdrag angående förstärkta informationsinsatser rörande hälsa, 
sexualitet och jämställdhet riktade till unga nyanlända och unga 
asylsökande 

Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys 

2018-08-30 S2018/04673/JÄM (delvis) Uppdrag att utvärdera PrevenTell 

Polismyndigheten 2017-12-07 Ju2017/09610/PO Polismyndigheten ska bedriva ett kunskapsbaserat och långsiktigt 
brottsförebyggande arbete. Myndigheten ska:  
- redovisa en definition av sin brottsförebyggande verksamhet och med 
denna som grund lämna en redovisning och bedömning av genomförda 
brottsförebyggande aktiviteter och av samverkan med andra aktörer.  
- redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att 
ingripandeverksamheten ges möjlighet till planlagt brottsförebyggande 
arbete samt att utföra adekvata utredningsåtgärder.  
- analysera och bedöma hur långt man har kommit i att uppnå 
målsättningen att bli mer närvarande och tillgänglig i lokalsamhället. 
Särskild vikt ska läggas vid att bedöma hur väl Polismyndigheten svarar 
upp emot behoven av polisnärvaro i särskilt utsatta områden. 

Skogsstyrelsen 2018-05-17 N2018/03100/SK 
N2017/01408/SK 

Uppdrag att, inom ramen för nationella skogsprogrammet, föreslå 
åtgärder för en jämställd skogssektor 

Socialstyrelsen 2017-02-16 S2017/01014/FS Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga 

Socialstyrelsen 2017-10-26 S2017/02635/FS S2017/05941/FS (delvis) Uppdrag avseende vård och behandling till barn och unga som 
lagförts för brott 

Socialstyrelsen 2017-11-23 S2017/06717/FS Socialstyrelsen ska, inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, 
redovisa resultatet av vidtagna åtgärder samt samverkan med 
Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten 
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för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och 
organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter 

Socialstyrelsen 2018-11-29 S2018/05767/FS Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor för att lämna bidrag till 
Länsstyrelsen i Stockholms län, för att stödja utvecklingen av en 
pilotverksamhet med en stödtelefon för ej frihetsberövade män som har 
utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående 

Socialstyrelsen 2019-10-31 S2019/04518/FS 
 
Relaterar till S2018/04674/JÄM 

Socialstyrelsen får i uppdrag att medverka i en intervjustudie med 
klienter dömda för hedersrelaterade brott som Kriminalvården genomför 

Socialstyrelsen 2019-10-31 S2019/04518/FS 
Relaterar till bl.a S2018/03516/JÄM 

Tillägg till pågående uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och 
omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor: 1. Socialstyrelsen 
ska lämna ytterligare bidrag till försöksverksamheten med en telefonlinje 
för våldsutövare 

Statens medieråd 2017-03-16 Ku2017/00785/DISK Uppdrag till Statens medieråd om kampanjen No Hate Speech Movement 

Statens Skolverk 2015-04-01 S2015/02414/JÄM Regeringen beslutar att ge Statens skolverk i uppdrag att utvärdera 
programmet Mentors in Violence Prevention (MVP), vid användning i 
skolan 

Statens skolverk 2017-02-02 U2017/00412/S  Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att föreslå ändringar i 
läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan för att förtydliga skolans 
uppdrag att motverka traditionella könsmönster, att gestalta och 
förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män samt att 
aktivt och medvetet främja deras lika rätt och möjligheter 

Statens skolverk 2017-04-20 U2016/05591/S 
U2017/01929/S 

Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan 

Statens skolverk 2018-12-06 U2018/04029/GV (delvis) 
U2018/04617/GV 

Statens skolverk ska i syfte att stärka det förebyggande arbetet mot 
sexuella trakasserier genomföra insatser för att utveckla sex- och 
samlevnadsundervisningen och arbetet mot kränkande behandling i 
skolan.  

Statens skolverk 2018-12-06 U2018/04029/GV (delvis) 
U2018/04617/GV 

Statens skolverk ska analysera om och vid behov föreslå hur 
undervisningen i kunskapsområdet sex och samlevnad i det obligatoriska 
skolväsendet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen 
bättre kan stödjas genom förtydliganden i läroplanerna för skolformerna 
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Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2015-10-26 S2015/06824/JÄM Överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka 
jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2017-01-19 S2017/00322/JÄM Överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka 
jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor 
(integrera arbete med psykisk ohälsa) 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2017-01-19 S2017/00322/JÄM Överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka 
jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor 
(sprida kunskap för verksamhetsutveckling) 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2018-01-18 S2018/00440/JÄM 
5. Stärkt och utvecklat genusförändrande våldsförebyggande arbete i 
förskola och skola 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2019-03-13 S2018/00440/JÄM Stärkt våldsförebyggande arbete med fokus på jämställdhet i förskola och 
skola  
• Analys av nationellt stöd och behov hos skolhuvudmän gällande 
våldsförebyggande arbete i skolan (2019-2020)  
• Lärande pilotprojekt och utvärdering av den våldsförebyggande 
metoden Mentors in Violence Prevention, MVP (2019-2020) 
• Utlysning av medel till skolor som vill prova MVP (2019-2020) 
 (ur Projektplan 2019, delprojekt 2: Kvinnofridssatsningen) 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2019-12-11 A2019/02243/JÄM I juni 2019 fattade regeringen beslut om att förstärka del i 
kvinnofridssatsningen som rör våldsförebyggande arbete i förskola och 
skola med ytterligare sju miljoner kronor för 2019 

 

2. Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn 

Organisation 
Datum 

Diarienummer Åtgärd 

Folke Bernadotteakademin 2017-11-02 UD2017/17972/KH FBA ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för 
genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och 
säkerhet 2016-2020 

Folke Bernadotteakademin 2017-11-02 UD2017/17972/KH FBA ska i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) göra 
en analys av möjligheterna för Sveriges genomförande av 
säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet 
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Folke Bernadotteakademin 2018-11-22 UD2017/03909/KH 
UD2017/20132/IU(delvis) 
UD2017/20470/KH m.fl. 
Se bilaga 1 

FBA ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för 
genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och 
säkerhet 2016-2020 

Folke Bernadotteakademin 2019-06-27 UD2019/10444/KH FBA ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för 
genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och 
säkerhet 2016-2020 

Folkhälsomyndigheten 2018-06-14 S2018/03660/FS Folkhälsomyndigheten ska stödja kunskapsutveckling på regional och 
lokal nivå samt inom den ideella sektorn inom området psykisk hälsa 

Försvarshögskolan 2017-05-18 U2017/00946/UH 
U2017/02400/UH 

Försvarshögskolan ska bidra till genomförandet av den nationella 
handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020. 

Försvarshögskolan 2018-06-07 U2018/01093/UH 
U2018/02607/UH 

Försvarshögskolan ska bidra till genomförandet av den nationella 
handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner 
om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020 

Försvarshögskolan 2018-12-20 U2018/04751/BS (delvis) 
U2018/04796/UH 

Försvarshögskolan ska bidra till genomförandet av den nationella 
handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner 
om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020 

Försvarsmakten 2018-01-11 Fö2018/00041/MFI 
UD2016/07898/KH 

Försvarsmakten ska bidra till genomförandet av den nationella 
handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 

Justitiedepartementet 2014-06-12 Dir. 2014:84 , Dir. 2016:13, Ju 2014:14  Kommittédirektiv 2014:84, med tilläggsdirektiv 2014:13, till 2014 års 
vårdnadsutredning (Ju 2014:14). SOU 2017:6 

Justitiedepartementet 2018-06-15 Dir. 2018:48, Ju 2018:02   Kommittédirektiv 2018:48, till utredningen om skydd för barn som 
bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning 
att begå självmord (Ju 2018:02). SOU 2019:32 

Jämställdhetsmyndigheten 2018-12-18 Dnr S2018/05936/RS (delvis) Myndigheten ska redovisa vilka bidrag som har betalats ut samt beskriva 
den process som etablerats för bidragsfördelningen 

Jämställdhetsmyndigheten 2018-12-18 Dnr S2018/05936/RS (delvis) Myndigheten ska redovisa hur arbetet med människohandel för sexuella 
och andra ändamål har utformats och bedrivits. Av redovisningen ska 
framgå hur myndigheten har arbetat mot olika former av 
människohandel. 
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Jämställdhetsmyndigheten 2019-09-05 A2019/01571/JÄM 
A2019/00873/JÄM 

Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive 
vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga 
omfattningen av prostitution och människohandel 

Jämställdhetsmyndigheten 2019-11-07 A2019/02027/JÄM 
A2019/01944/JÄM 

Myndigheten ska redovisa hur arbetet mot prostitution och 
människohandel för sexuella och andra ändamål har bedrivits vad gäller 
såväl barn och unga som vuxna 

Jämställdhetsmyndigheten 2019-11-07 A2019/01277/JÄM 
A2019/00543/JÄM 
A2019/01202/SV (delvis) 

Myndigheten ska redovisa hur arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck har bedrivits, särskilt när det gäller samverkan med andra 
myndigheter, framförallt Länsstyrelsen i Östergötlands län och dess 
kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Jämställdhetsmyndigheten 2019-11-07 A2019/02027/JÄM 
A2019/01944/JÄM 

Myndigheten får i uppdrag att förstärka sina insatser inom ramen för 
arbetet med regeringens nationella strategi för att förebygga och 
motverka mäns våld mot kvinnor. 1. Insatserna ska ha ett särskilt fokus 
på hedersrelaterat våld och förtryck och barns situation och ska i dessa 
delar genomföras i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län 
(nationella kompetensteamet) 

Kustbevakningen 2017-04-27 Ju2017/03861/SSK Kustbevakningen ska redovisa sitt arbete gällande den nationella 
handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 

Kustbevakningen 2017-12-18 Ju2017/08192/SSK 
Ju2017/08309/SSK 
Ju2017/08458/SSK m.fl. 

Kustbevakningen ska redovisa sitt arbete gällande den nationella 
handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 

Kustbevakningen 2019-03-14 Ju2019/01038/SSK Kustbevakningen ska redovisa sitt arbete gällande den nationella 
handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 

Länsstyrelsen Stockholms län 2017-02-09 Ju2017/01271/PO Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att fortsätta utvecklingen av 
samordning och samverkan mot människohandel 

Länsstyrelserna 2017-12-18 Fi2017/03513/SFÖ 
Fi2017/04782/SFÖ 
(Fi2015/01087/SFÖ m.fl 

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska ansvara för ett nationellt 
kompetensteam med tillhörande stödtelefon i syfte att samordna och 
stödja arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och 
dess olika uttryck 

Länsstyrelserna 2017-12-18 Fi2017/03513/SFÖ 
Fi2017/04782/SFÖ 
S2016/00633/FST 

Länsstyrelserna ska arbeta i enlighet med det uppdrag som lämnats i 
regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna 
(Fi2010/5567 m.fl.) Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna även 
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arbeta i enlighet med de uppgifter som anges i 
regeringsbeslut(S2016/00633/FST). 

Länsstyrelserna 2017-12-18 Fi2017/03513/SFÖ 
Fi2017/04782/SFÖ 
S2014/1695/FST 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska verka för att förnya och utveckla 
samarbetet med taxibolag och hotell- och restaurangbranschen i syfte att 
öka möjligheten att identifiera barn som exploateras för olika ändamål 

Länsstyrelserna 2017-12-18 S2017/07420/JÄM Länsstyrelserna ska i frågor om mäns våld mot kvinnor främja samverkan 
mellan kommuner (särskilt socialtjänsten), landsting, myndigheter på 
regional nivå samt civilsamhällesorganisationer, inte minst för att uppnå 
väl samordnade insatser i enskilda ärenden 

Länsstyrelserna 2017-12-18 S2017/07420/JÄM Länsstyrelserna ska på några platser i landet stödja utvecklingen av 
regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn 
och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för, våld av 
närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck 

Länsstyrelserna 2018-12-18 Fi2018/03796/RS (delvis) Länsstyrelsen i Stockholms län ska bistå Jämställdhetsmyndigheten i 
arbetet med att bygga upp en väl fungerande organisation för 
uppdraget att motverka prostitution och människohandel för sexuella 
och andra ändamål 

Länsstyrelserna 2019-11-28 Fi2019/03888/SFÖ 
Fi2019/04014/SFÖ 

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska bidra till att stärka statliga och 
kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt 
könsstympning av kvinnor och flickor, mot bakgrund av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 

Migrationsverket 2018-06-28 Ku2018/01457/DISK Uppdrag till Migrationsverket att vara strategisk myndighet för 
hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter 

Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd 

2018-08-30  S2014/03297/FST S2018/04676/FST 
(delvis)  

Regeringen ger Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
(MFoF) i uppdrag att analysera kommuners behov av stöd och 
förutsättningar för samverkan i familjerättsliga ärenden samt att 
identifiera framgångsfaktorer 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

2017-12-07 Ju2017/09622/SSK 
Ju2017/00623/KRIM (delvis) 
UF 2014/56358/UD/SP 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa vidtagna 
åtgärder i enlighet med den nationella handlingsplanen för 
genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och 
säkerhet 2016-2020 

Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys 

2019-07-04 A2019/01326/JÄM Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck 
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Myndigheten Sveriges Domstolar 2017-12-13 Ju2017/09718/DOM 
 
UD2016/07898/KH 

Domstolsverket ska redovisa åtgärder för att säkerställa att utsänd 
personal till fredsfrämjande insatser och krishanteringsinsatser har 
kunskap om agendan för kvinnor, fred och säkerhet och att utbildningen 
är anpassad för det specifika uppdraget i enlighet med den nationella 
handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020 

Polismyndigheten 2017-12-07 Ju2017/09610/PO 
Ju2016/08896/LP(delvis) 

Polismyndigheten ska i samband med årsredovisningen redovisa sitt 
arbete gällande den nationella handlingsplanen för genomförande av 
FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 

Polismyndigheten 2017-12-07 Ju2017/09610/PO 
 
prop. 2010/11:77 

Polismyndigheten har i uppdrag att vara nationell rapportör i frågor som 
rör människohandel 

Socialdepartementet 2016-11-25 Dir. 2016:99, S 2016:08 Kommittédirektiv 2016:99, till utredningen om ett stärkts 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (S 2016:08). SOU 2017:112 

Socialdepartementet 2017-12-22 S2017/075552/JÄM,  
S 2018:A 

Kommittéberättelse S 2018:A, avseende uppdrag angående översyn av 
statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer (S2017/075552/JÄM) 

Socialdepartementet 2018-06-28 Bilaga till regeringsbeslut 
2018-06-28 nr II:15 

Handlingsplan mot Prostitution och Människohandel 

Socialdepartementet 2018-06-28 Bilaga till regeringsbeslut 
2018-06-28 nr II:15 

Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor 

Socialdepartementet 2018-09-30 Dir. 2018:97  Kommittédirektiv 2018:97, till utredningen om ökad träffsäkerhet och 
minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd 
  

Socialstyrelsen 2017-02-23 S2017/01221/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor: 4. 
Socialstyrelsen ska ta fram en vägledning till kommuner och landsting för 
att möjliggöra enhetliga uppskattningar av kostnaden för insatser som 
orsakas av våld i nära relationer 

Socialstyrelsen 2017-03-23 S2017/01863/FST (delvis) Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande 
barn och unga inom Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 2017-11-23 S2017/06717/FS Socialstyrelsen ska ta fram en informationsskrift till socialtjänsten om 
utredning av barns behov av stöd och skydd i transnationella ärenden där 
barn utsatts för människohandel och/eller sexuella övergrepp 
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Socialstyrelsen 2017-11-23 S2017/06723/JÄM Socialstyrelsen får använda 100 000 000 kronor under 2017 för att 
fördela medel enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- 
och tjejjourer. Syftet med statsbidraget är att stödja lokala ideella 
organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras 
barn samt våldsutsatta flickor 

Socialstyrelsen 2019-10-31 S2019/04518/FS 
 
2016/00633/FST, regleringsbrev 2019 

Socialstyrelsen får fördela 50 000 000 kronor i utvecklingsmedel till 
kommuner och landsting för att, i enlighet med regeringsbeslut II:3 från 
den 28 januari 2016 (2016/00633/FST), under 2019 fördela 
utvecklingsmedel och ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att 
kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer inklusive 
hedersrelaterat våld och förtryck och stöd till våldsutsatta kvinnor och 
barn m.m 

Socialstyrelsen, NCK 2016-01-28 S2011/11337/FST, S2016/0063/FST 
delvis) 

Uppdrag att ta fram ett nationellt webbstöd för hälso- och sjukvården 
samt tandvårdens arbete mot våld i nära relationer och stöd till 
våldsutsatta kvinnor och barn 

Statens skolverk (samordnare), 
Socialstyrelsen 

2017-03-16 U2017/01236/GV Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och 
samordnade insatser för barn och unga 

Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete 

2018-12-18 UD2018/20720/PLAN UD2018/20984/IU Sida ska ge en samlad redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits för 
att efterleva FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) och efterföljande 
resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet i enlighet med Sveriges 
nationella handlingsplan på området 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2016-12-20 S2016/07839/FS Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017  

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2017-01-20 

16/06537 

Regeringen bemyndigar chefen för Socialdepartementet, statsrådet 
Strandhäll, eller den hon sätter i sitt ställe, att underteckna en tilläggs-
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och 
förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa med i 
huvudsak det innehåll som framgår av bilagan till detta beslut 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2017-01-26  III:7, Dnr S2017/00425/FS Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med 
överenskommelsen Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården 
och förstärkta insatser för kvinnors hälsa 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2017-06-15 S2017/03585/FS Godkännande av en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och 
jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa  
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Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2017-12-21 S2017/07520/FS Överenskommelse om insatser inom psykisk hälsa-området 2018  

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2018-01-18 S2018/00440/JÄM 
1. Stärkt och utvecklad nationell, regional och lokal samverkan på 
kvinnofridsområdet 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2018-01-18 S2018/00440/JÄM 3. Stärkt och utvecklat arbete inom socialtjänsten med att förebygga och 
tidigt upptäcka våld, ge stöd till våldsutsatta och deras barn och 
beteendeförändrande insatser till våldsutövare 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2018-01-18 S2018/00440/JÄM 4. Stärkt och utvecklat arbete inom hälso- och sjukvården med att 
förebygga och tidigt upptäcka våld, ge stöd och behandling till 
våldsutsatta och deras barn och beteendeförändrande insatser till 
våldsutövare 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2018-03-21 S2018/01950/FS (delvis) Regeringen bemyndigar chefen för Socialdepartementet, statsrådet 
Strandhäll, eller den hon sätter i sitt ställe, att underteckna en tilläggs-
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och samt förstärkta 
insatser för kvinnors hälsa 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2019-06-19 S2019/02872/FS Bemyndigande att underteckna en överenskommelse inom området 
psykisk hälsa 2019  

Totalförsvarets forskningsinstitut 2016-12-14 Fö2015/00123/MFU 
Fö2015/01437/MFU 
Fö2015/01690/MFU m.fl 
 
UD2016/07898/KH 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till genomförandet av den 
nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s 
säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020 

Totalförsvarets forskningsinstitut 2018-08-23 Fö2018/00466/MFU 
 
UD2016/07898/KH 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till genomförandet av den 
nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s 
säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020 

Totalförsvarets forskningsinstitut 2019-03-07 Fö2018/00629/MFU (delvis) 
Fö2018/01040/MFU (delvis) 
 
UD2016/07898/KH 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till genomförandet av den 
nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s 
säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020 

Uppsala universitet 2017-12-18 U2014/07521/BS 
(delvis) 
U2016/03821/BS m.fl. 

Uppsala universitet ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska 
verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. 2. Universitetet ska 
samverka med Akademiska sjukhuset i Uppsala i frågor som rör den 
kliniska verksamheten inom området 
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Uppsala universitet 2017-12-18 U2014/07521/BS 
(delvis) 
U2016/03821/BS m.fl. 

Uppsala universitet ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska 
verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. 3. I detta ingår att 
stödja driften av en nationell stödtelefon. (2018-2019) 

Uppsala universitet 2019-06-27 A2019/01272/JÄM Regeringen uppdrar till Uppsala universitet att fortsatt driva, stärka och 
utveckla verksamheten med den nationella stödtelefonen for 
våldsutsatta som drivs av Nationellt Centrum for kvinnofrid, särskilt med 
avseende på kvinnor och flickor som är utsatta for hedersrelaterat våld 
och förtryck, våld  samkönade relationer eller som befinner sig i 
prostitution eller människohandel for sexuella ändamål.  

Uppsala universitet 2019-06-27 A2019/01272/JÄM Regeringen uppdrar till Uppsala universitet att utveckla verksamheten 
med den nationella stödtelefonen for våldsutsatta som drivs av 
Nationellt Centrum for kvinnofrid för att även innefatta våldsutsatta män 
och pojkar.  

 

3. Effektivare brottsbekämpning 

Organisation 
Datum 

Diarienummer Åtgärd 

Brottsförebyggande rådet 2017-12-07 Ju2017/00623/KRIM (delvis) 
Ju2017/09611/KRIM 

Brå ska studera utvecklingen av grov kvinnofridskränkning och analysera 
orsakerna till det minskade antalet anmälda, uppklarade och lagförda 
brott. 

Brottsförebyggande rådet 2017-12-07 Ju2017/00623/KRIM (delvis) 
Ju2017/09611/KRIM 

Brå ska ta fram en kunskapssammanställning om polisiära metoder och 
arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära 
relationer 

Brottsförebyggande rådet 2017-12-07 Ju2017/00623/KRIM (delvis) 
Ju2017/09611/KRIM 

Brå ska kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt 
förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2016 

Brottsförebyggande rådet 2018-12-12 Ku2018/02216/DISK Brå ska belysa orsakerna till ökningarna av utsatthet för sexualbrott  
sedan 2005.  

Brottsförebyggande rådet 2018-12-12 Ku2018/02216/DISK Brå får i uppdrag att belysa rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott 
från anmälan till dom 



 

15 
 

Brottsförebyggande rådet 2018-12-12 Ku2018/02216/DISK Brå får i uppdrag att studera fenomenet tystnadskultur och brottet 
övergrepp i rättssak 

Brottsförebyggande rådet 2018-12-12 Ku2018/02216/DISK Brå får i uppdrag att följa upp implementeringen av bestämmelsen om 
kränkande fotografering 

Brottsoffermyndigheten 2016-12-14 Ju2016/08896/LP (delvis) 
Ju2016/08989/KRIM 
Ju2014/3767/KRIM 

Mål och återrapportering Brottsskadeärenden: Erfarenheterna från 
hanteringen av brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld i 
enlighet med bestämmelsen i 9 § brottsskadelagen (2014:322) 

Brottsoffermyndigheten 2018-06-28 Ju2018/03543/LP (delvis) Mål och återrapportering Brottsskadeärenden: Erfarenheterna från 
hanteringen av brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld i 
enlighet med bestämmelsen i 9 § brottsskadelagen (2014:322) 

Brottsoffermyndigheten 2019-06-27 Ju2019/02300/LP(delvis) Mål och återrapporteringskrav Brottsskadeärenden: Erfarenheterna från 
hanteringen av brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld i 
enlighet med bestämmelsen i 9 § brottsskadelagen (2014:322) 

Justitiedepartementet 2017-03-09 Ju 2017:06, Dir. 2017:25  Kommittédirektiv 2017:25, med tilläggsdirektiv 2017:78, till utredningen 
om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med 
hedersmotiv (Ju 2017:06). SOU 2017:96 

Justitiedepartementet 2017-03-09 Dir. 2017:25, Dir. 2017:78 Kommittédirektiv 2017:25, med tilläggsdirektiv 2017:78, till utredningen 
om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med 
hedersmotiv (Ju 2017:06). SOU 2018:69 

Justitiedepartementet 2017-12-14 Dir.2017:124, Ju 2017:14  Kommittédirektiv 2017:124, till kamerabevakningsutredningen (Ju 
2017:14). SOU 2018:62 

Justitiedepartementet 2018-03-15 2017/18:177 Proposition: Ny sexualbrottslagstiftning byggad på frivillighet 

Justitiedepartementet 2019-07-18 Direktiv 2019:43, Ju 2019:05 Kommittédirektiv 2019:43, till hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05) 

Justitiedepartementet 2019-07-18 Dir. 2019:43  Kommittèdirektiv 2019:43: Straffansvar för hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Konstitutionsutskottet 2017-11-15 2017/18:KU13 Konstitutionsutskottets bet: Ett starkt straffrättsligt skydd för den 
personliga integriteten 

Konstitutionsutskottet 2018-11-14  2018/19:KU2 Konstitutionsutskottets bet: Ändrade mediegrundlagar (vilande 
grundlagsbeslut, m.m.) 
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Länsstyrelserna 2017-12-18 Fi2017/03513/SFÖ 
Fi2017/04782/SFÖ 
Fi2010/5567 m.fl 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska fortsätta sitt arbete mot prostitution 
och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag 
som lämnats i regleringsbrev för budgetår 2011 avseende länsstyrelserna 
(Fi2010/5567 m.fl.) 

Polismyndigheten 2017-12-07 Ju2017/09610/PO Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att 
utveckla myndighetens arbetsmetoder vid utredning av våldtäkt och 
andra sexualbrott 

Polismyndigheten 2017-12-07 Ju2017/09610/PO 
Ju2014/04445/KRIM (delvis) 

ap.4 Till Kammarkollegiets disposition: Brottsförebyggande rådet får 
senast den 1 oktober 2017 rekvirera högst 800 000 kronor för att 
finansiera arbetet med att sammanställa kunskap om polisiära metoder 
och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära 
relationer 

Polismyndigheten 2018-10-11 Ju2018/04606/PO Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att 
utveckla myndighetens arbetsmetoder vid utredning av våldtäkt och 
andra sexualbrott 

Polismyndigheten 2018-10-11 Ju2018/04606/PO Polismyndigheten ska identifiera och redogöra för vilka åtgärder som 
myndigheten vidtar för att stärka förmågan att bekämpa 
människohandel i hela landet 

Polismyndigheten 2018-10-11 Ju2018/04606/PO 
Ju2017/09598/LP (delvis) 

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att 
bekämpa hatbrott, med särskilt fokus på transpersoner och utsatta 
EU/EES-medborgare 

Polismyndigheten 2018-10-11 Ju2018/04606/PO 
Ju2017/09598/LP (delvis)  

Polismyndigheten ska analysera och bedöma om 
utredningsverksamheten är organiserad och dimensionerad på rätt sätt 
för att omhänderta grova våldsbrott  

Polismyndigheten 2019-12-05 Ju2019/04070/PO 
Ju2019/03959/LP(delvis) 

(Uppdatering) Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska 
gemensamt analysera och bedöma resultatet för verksamheten 
utredning och lagföring 

Polismyndigheten, 
Åklagarmyndigheten (samordnare) 

2017-02-02 Ju2017/01056/PO Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om 
ytterligare förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet 

Regeringen 2018-03-01 Lag (2018:601) om ändring i brottsbalken, 
Lag (2018:602) om ändring i 
rättegångsbalken, Lag (2018:603) om 
ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

Lagändring: Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och 
människoexploatering 
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Regeringen 2018-03-06  2017/18:123  Proposition: Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och 
människoexploatering 

Regeringen 2018-05-16 2017/18:JuU24 Lagändring: Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden 

Regeringen 2018-05-23 2017/18:JuU29 Lagändring: Ny sexualbrottslagstiftning byggad på frivillighet 

Regeringen 2019-07-16 2018/19:157 Proposition: Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp 
av sexuell handling 

Regeringen 2019-11-21 SFS 2019:806 Lagändring: Ändrad sexualbrottslagstiftning rörande barn 

Socialstyrelsen 2017-11-23 S2017/06717/FS Socialstyrelsen får fördela medel för att fortsätta stödja de 
organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad 
till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande 
identitet eller uttryck som utsatts för våld i nära relation 

Socialstyrelsen 2018-11-29 S2018/05767/FS Socialstyrelsen får fördela medel för att fortsätta stödja de 
organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad 
till hbtq-personer som utsatts för våld i nära relation 

Socialstyrelsen 2019-10-31 S2019/04518/FS Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2019 för att fortsätta 
stödja de organisationer som arbetar för att utveckla 
brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en 
nära relation 

Åklagarmyndigheten 2016-12-14 Ju2016/00882/Å 
Ju2016/08896/LP (delvis) 

Som ett led i uppföljningen av regeringens jämställdhetspolitiska mål ska 
Åklagarmyndigheten redovisa - vilka åtgärder som har vidtagits för att 
utveckla och höja kvaliteten på brottsutredningar avseende våldtäkt - 
vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att stärka myndighetens förmåga 
att ingripa mot hot och kränkningar på internet. 

Åklagarmyndigheten 2016-12-14 Ju2016/00882/Å 
Ju2016/08896/LP (delvis) 

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att 
åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar både på kort och 
lång sikt 

Åklagarmyndigheten 2019-06-27 Ju2019/02369/Å Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska gemensamt analysera 
och bedöma resultatet för verksamheten utredning och lagföring 
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4. Förbättrad kunskap och metodutveckling 

Organisation 
Datum 

Diarienummer Åtgärd 

Brottsförebyggande rådet 2017-12-07 Ju2017/00623/KRIM (delvis) 
Ju2017/09611/KRIM 

Brå ska med utgångspunkt i den nationella trygghetsundersökningen 
redovisa utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i 
socialt utsatta områden 

Brottsförebyggande rådet 2018-06-20 Ku2018/01403/D Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra Politikernas 
trygghetsundersökning för valåret 2018 

Brottsförebyggande rådet 2018-12-12 Ku2018/02216/DISK Brå ska med utgångspunkt i den nationella trygghetsundersökningen 
redovisa utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i 
socialt utsatta områden. 

Brottsoffermyndigheten 2017-07-13 Ku2017/01674/D Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att ta fram utbildnings- och 
informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska 
samtalet som utsätts för hot och hat 

Diskrimineringsombudsmannen 2018-06-28 Ku2018/01450/DISK Kartläggning av förekomsten av könstereotyp och sexistisk reklam  

Folkhälsomyndigheten 2016-07-28 S2016/04991/FS Folkhälsomyndigheten ska genomföra en befolkningsbaserad nationell 
enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i 
enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 28 juli 2016 (dnr 
S2016/04991/FS) 

Folkhälsomyndigheten 2017-10-12 S2017/05586/FS (delvis) Uppdrag att genomföra en fördjupningsstudie samt fördela 
medel rörande psykisk hälsa och suicidprevention riktad till 
transpersoner 

Folkhälsomyndigheten 2017-11-16 S2017/06533/FS Folkhälsomyndigheten ska stödja kunskapsutveckling på regional och 
lokal nivå samt inom den ideella sektorn inom området psykisk hälsa 
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Folkhälsomyndigheten 2019-10-17 S2019/04313/FS Folkhälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget lika rättigheter och 
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, 
genomföra fördjupade analyser av data från befolkningsundersökningen 
om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR2017 

Jämställdhetsmyndigheten 2018-03-15 S2018/01831/JÄM(delvis) Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att erbjuda 
utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra 
utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relationer 

Jämställdhetsmyndigheten 2018-12-18 Dnr S2018/05936/RS (delvis) Myndigheten ska redovisa vilka prioriteringar som gjorts och bedöma 
vilka resultat som uppnåtts utifrån sin uppgift och utifrån respektive 
jämställdhetspolitiskt delmål.  

Jämställdhetsmyndigheten 2018-12-18 Dnr S2018/05936/RS (delvis) Myndigheten ska beskriva och analysera arbetet med delmålet om mäns 
våld mot kvinnor med utgångspunkt i den nationella strategin för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Jämställdhetsmyndigheten 2018-12-18 Dnr S2018/05936/RS (delvis) Myndigheten ska redovisa ett förslag till fördjupade uppföljningar av 
regeringens jämställdhetspolitik utifrån de jämställdhetspolitiska 
delmålen 

Jämställdhetsmyndigheten 2019-11-07 A2019/02027/JÄM 
A2019/01944/JÄM 

Myndigheten ska redovisa vilka prioriteringar som gjorts och bedöma 
vilka resultat som uppnåtts i förhållande till respektive 
jämställdhetspolitiskt delmål 

Jämställdhetsmyndigheten 2019-11-07 A2019/02027/JÄM 
A2019/01944/JÄM 

Utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i 
frågor som rör mäns våld mot kvinnor 

Jämställdhetsmyndigheten 2019-11-07 A2019/02027/JÄM 
A2019/01944/JÄM 

Jämställdhetsintegrering i myndigheter: Myndigheten ska, inom ramen 
för arbetet med att stödja statliga myndigheter i deras arbete med 
jämställdhetsintegrering, utreda förutsättningarna för en 
benchmarkingmodell, ”Modellmyndigheter”, för erfarenhetsutbyte 
mellan myndigheter bland annat rörande jämställdhetsintegrerade 
styrprocesser eller jämställd resursfördelning 

Jämställdhetsmyndigheten 2019-11-07 A2019/02027/JÄM 
A2019/01944/JÄM 

Myndigheten får i uppdrag att förstärka sina insatser inom ramen för 
arbetet med regeringens nationella strategi för att förebygga och 
motverka mäns våld mot kvinnor. 2. Myndigheten ska förstärka sina 
insatser rörande kunskap och utbildning 

Jämställdhetsmyndigheten 2019-11-07 A2019/02027/JÄM 
A2019/01944/JÄM 

Myndigheten får i uppdrag att förstärka sina insatser inom ramen för 
arbetet med regeringens nationella strategi för att förebygga och 
motverka mäns våld mot kvinnor. 3. Myndigheten ska ta fram en 



 

20 
 

forskningsöversikt över våldsförebyggande arbete i Sverige, inklusive 
arbetet i skola och föreningsliv, när det gäller hela området mäns våld 
mot kvinnor 

Linköpings universitet 2018-01-11 S2018/00212/FST (delvis) Uppdrag angående utvärdering av barnahus 

Linköpings universitet 2018-04-12 S2018/02371/FS (delvis) Uppdrag avseende kompetensutveckling i psykiatisk traumavård för 
anställda i barn- och ungdomspsykiatrin 

Linköpings universitet 2018-06-28 S2018/03927/JÄM (delvis) Uppdrag om att stärka barnahusens kompetens om 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Linnéuniversitetet 2017-06-22 Ku2017/01562/D Uppdrag till Linnéuniversitetet att genomföra insatser som 
förebygger journalisters utsatthet för hot och hat 

Linnéuniversitetet 2018-06-20 Ku2018/01405/D Ändring av uppdrag till Linnéuniversitetet att genomföra insatser 
som förebygger journalisters utsatthet för hot och hat 

Länsstyrelserna 2017-12-18 Fi2017/03513/SFÖ 
Fi2017/04782/SFÖ 
S2014/1695/FST 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna spridningen av kunskap och 
metoder för att ge stöd och skydd till barn mot människohandel och 
exploatering, till kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter i 
deras arbete 

Länsstyrelserna 2017-12-18 Fi2017/03513/SFÖ 
Fi2017/04782/SFÖ 

Länsstyrelsen i Stockholms län får i uppdrag att genomföra en fördjupad 
studie om de grupper flickor och pojkar som bedöms vara särskilt sårbara 
såsom ensamkommande asylsökande barn, ensamkommande barn som 
inte ansöker om asyl och barn vars vårdnadshavare är utsatta för 
människohandel.  

Länsstyrelserna 2017-12-18 S2017/07420/JÄM I arbetet med kompetensstöd till socialtjänst samt hälso- och sjukvård 
ska länsstyrelserna tillsammans med Socialstyrelsen och Uppsala 
universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid) följa sina åtaganden enligt 
regeringens beslut 2016/00633/FST samt myndigheternas gemensamma 
genomförandeplan.  

Länsstyrelserna 2017-12-18 S2017/07420/JÄM Länsstyrelserna ska inom länen följa och analysera utvecklingen av 
insatser enligt den nationella strategin för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor för perioden 2017−2018 

Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd 

2017-09-07 S2017/04894/FST Myndigheten ska identifiera och beskriva utvecklingsbehov samt ta fram 
ett handläggningsstöd för socialnämndernas arbete med 
riskbedömningar i ärenden om vårdnad, boende och umgänge 
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Myndigheten Sveriges Domstolar 2018-12-20 Ju2018/05323/DOM Domstolsverket ska bistå Brottsoffermyndigheten i insatser som riktar sig 
mot rättsväsendet avseende information och utbildning om den nya 
sexualbrottslagstiftningen 

Sametinget/Sámediggi 2019-06-13 Ku2019/00469/CSM (delvis) 
Ku2019/01249/CSM 

Uppdrag till Sametinget att kartlägga jämställdheten inom det 
samiska samhället 

Socialdepartementet 2017-03-09 Dir. 2017:26, S 2017:02 Kommittédirektiv 2017:26, till utredningen om återfallsförebyggande 
insatser för män som utsätter närstående för våld (S 2017:02). SOU 
2018:37 

Socialdepartementet 2017-04-07 Dir. 2017:39, Dir. 2018:69, S 2017:03 Kommittédirektiv 2017:39, med tilläggsdirektiv 2018:69, till Utredningen 
Framtidens Socialtjänst (S 2017:03). SOU: 2018:32 

Socialstyrelsen 2017-02-16 S2017/01011/FST (delvis) Uppdrag om socialtjänstens handläggning av ärenden gällande barn 
som kommer till Sverige och som uppges vara gifta 

Socialstyrelsen 2017-02-23 S2017/01221/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor: 1. 
Socialstyrelsen ska ta fram förslag på indikatorer för uppföljning av den 
nationella strategin 

Socialstyrelsen 2017-02-23 S2017/01221/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor: 2. 
Socialstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att i öppna jämförelser 
av hälso- och sjukvården inkludera uppgifter om våld och könsstympning 

Socialstyrelsen 2017-02-23 S2017/01221/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor: 3. 
Socialstyrelsen ska redovisa åtgärder för att inom hälso- och sjukvården 
utveckla nationell statistik som rör våld 

Socialstyrelsen 2017-02-23 S2017/01221/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor: 5. 
Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kartläggning av 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Socialstyrelsen 2017-02-23 S2017/01221/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor: 6. 
Socialstyrelsen ska planera för fördjupad fortbildning om hedersrelaterat 
våld och förtryck i socialtjänst samt hälso- och sjukvård 
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Socialstyrelsen 2017-02-23 S2017/01221/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor: 7. 
Socialstyrelsen ska kartlägga förekomst och behov av standardiserade 
bedömningsmetoder i hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta 
och våldsutövare 

Socialstyrelsen 2017-02-23 S2017/01221/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor: 8. 
Socialstyrelsen ska utveckla standardiserade bedömningsmetoder om 
utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsutövande 

Socialstyrelsen 2017-02-23 S2017/01221/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor: 9. 
Socialstyrelsen ska utveckla metoder för socialtjänstens samt hälso- och 
sjukvårdens behandlingsarbete med våldsutövare 

Socialstyrelsen 2017-02-23 S2017/01221/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av den nationella 
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor: 10. 
Socialstyrelsen ska stödja utvecklingen och spridningen av bedömnings- 
och behandlingsmetoder i socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens 
arbete med flickor och pojkar som är utsatta, eller riskerar att utsättas 
för, våld av närstående 

Socialstyrelsen 2017-08-03 S2017/04387/FST (delvis) Uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt 
bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv 

Socialstyrelsen 2017-11-23 S2017/06717/FS Socialstyrelsen ska ta fram ett kunskapsstöd till socialtjänst och hälso- 
och sjukvården för samtal med barn 

Socialstyrelsen 2018-01-25 S2018/00535/FST Uppdrag för stärkt kompetens, stabilitet och kvalitetsutveckling 
inom den sociala barn- och ungdomsvården 

Socialstyrelsen 2018-06-07 S2018/03516/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med 
mäns våld mot kvinnor: 1. Vidareutveckling av kunskapstöd till 
Kommuner och landsting 

Socialstyrelsen 2018-06-07 S2018/03516/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med 
mäns våld mot kvinnor: 2. Fördjupad fortbildning om hedersrelaterat 
våld och förtryck samt könsstympning till socialtjänst och hälso- och 
sjukvården 
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Socialstyrelsen 2018-06-07 S2018/03516/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med 
mäns våld mot kvinnor: 3. Samlad kunskap på webben 

Socialstyrelsen 2018-06-07 S2018/03516/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med 
mäns våld mot kvinnor: 4. Arbete med indikatorer för uppföljning av den 
nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor 

Socialstyrelsen 2018-06-07 S2018/03516/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med 
mäns våld mot kvinnor: 5. Inventering av vård för könsstympade kvinnor 
och flickor 

Socialstyrelsen 2018-06-07 S2018/03516/JÄM (delvis) Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med 
mäns våld mot kvinnor: 6. Kartläggning av skyddade boenden för 
våldsutsatta 

Socialstyrelsen 2018-06-28 S2018/03930/FST (delvis) Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens 
personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor 

Socialstyrelsen 2018-11-29 S2018/05767/FS Socialstyrelsen ska analysera de rättsliga förutsättningarna för 
socialtjänstens behandling av personuppgifter vid anmälningar om 
misstanke om att barn far illa eller riskerar fara illa som inte leder till 
utredning 

Socialstyrelsen 2018-11-29 S2018/05767/FS Socialstyrelsen ska kartlägga vilka verksamheter inom socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården som har behov av kompetensinsatser för att bättre 
identifiera behoven hos kvinnor och män i prostitution och deras behov 
av skydd och stöd 

Socialstyrelsen 2018-11-29 S2018/05767/FS 
 
Ändring av S2017/01221/JÄM 

Ändring av beslutat uppdrag som getts i särskild ordning: Enligt 
regeringsbeslut II:5 från den 23 februari 2017 
(S2017/01221/JÄM) deluppdrag 8 ska Socialstyrelsen utveckla 
standardiserade bedömningsmetoder om utsatthet för hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våldsutövande. Detta ändras och Socialstyrelsen 
ska istället analysera och föreslå hur relevant kunskapsstöd kan utvecklas 
för socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens arbete att upptäcka och 
beskriva utsatthet för våld samt att bedöma stödbehov och risken för 
upprepat våld i hederskontext 

Socialstyrelsen 2018-11-29 S2018/05767/FS Socialstyrelsen ska kartlägga vilka verksamheter inom socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården som har behov av kompetensinsatser för att bättre 
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identifiera behoven hos kvinnor och män i prostitution och deras behov 
av skydd och stöd 

Socialstyrelsen 2019-10-31 S2019/04518/FS 
 
Relaterar till bl.a S2018/03516/JÄM 

Tillägg till pågående uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och 
omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor: 2. Socialstyrelsen 
ska förstärka samordningen av Socialstyrelsens samtliga uppdrag på 
området mäns våld mot kvinnor och våld mot barn samt hedersrelaterat 
våld och förtryck 

Socialstyrelsen 2019-10-31 S2019/04518/FS 
 
Relaterar till bl.a S2018/03516/JÄM 

Tillägg till pågående uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och 
omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor: 3. Socialstyrelsen 
ska förstärka arbetet för att socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt 
elevhälsan ska ha tillgång till kunskapsstöd för att systematiskt följa upp 
verksamheter för våldsutsatta och våldsutövare 

Socialstyrelsen 2019-10-31 S2019/04518/FS 
 
Relaterar till bl.a S2018/03516/JÄM 

Tillägg till pågående uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och 
omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor: 4. Socialstyrelsen 
ska förstärka arbetet med kunskapsstöd för att socialtjänsten samt hälso- 
och sjukvården systematiskt ska kunna beräkna kostnader av våld i nära 
relationer på kommunal och regional nivå 

Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering 

2019-08-15 S2019/03408/FST (delvis) Uppdrag att initiera och etablera ett internationellt nätverk för 
samarbete inom området social utvärdering 

statens skolverk 2018-06-28 U2018/02964/S Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter 
och möjligheter "Skolverket ska genom sin verksamhet främja att alla 
barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan 
verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska vidare bidra 
till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande och till 
förbättrade kunskapsresultat för elever. Genom att Skolverket utses till 
strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter 
stärks förutsättningarna för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att 
främja hbtq-elevers trygghet och hälsoutveckling." 2018-06-28 
U2018/02964/S 

Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

2018-01-18 S2018/00440/JÄM 
2. Stärkt och utvecklad nationell, regional och lokal systematisk 
uppföljning och analys av kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat. 

Universitets- och högskolerådet 2018-09-06 U2018/02953/UH 
U2018/03708/UH 

Myndigheten ska under 2018 samlat synliggöra lärosätenas arbete för att 
förebygga sexuella trakasserier samt deras arbete när de fått kännedom 
om misstänkta sexuella trakasserier 
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Uppsala universitet 2017-05-24 Ku2017/01390/DISK Uppdrag till Uppsala universitet att kartlägga myndigheters 
tillämpning av principen om fördragskonform tolkning i 
förhållande till Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga 
rättigheter 

Uppsala universitet 2017-12-07 U2017/04680/BS 
(delvis) 
U2017/04869/UH 

Uppsala universitet (NCK) ska ta fram ett uppdaterat kunskapsunderlag 
om våld i samkönade relationer och annat våld mot hbtq-personer 

Uppsala universitet 2017-12-18 U2014/07521/BS 
(delvis) 
U2016/03821/BS m.fl. 

Uppsala universitet ska bedriva forskning med anknytning till den kliniska 
verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor. 1. Behovet av ny 
forskning ska kontinuerligt analyseras 

Uppsala universitet 2017-12-18 U2014/07521/BS 
(delvis) 
U2016/03821/BS m.fl. 

Uppsala universitet (NCK) ska ta fram ett uppdaterat kunskapsunderlag 
om våld i samkönade relationer och annat våld mot hbtq-personer 

Uppsala universitet 2019-06-27 U2019/02262/BS (delvis) 
U2019/02338/UH 

Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag): Kunskap och 
information om mäns våld mot kvinnor (ram) (17 358 kr) 

Vetenskapsrådet 2017-11-16 U2017/04577/F Uppdrag att kartlägga forskning om segregationsmekanismer 

 


