
 

 
Fullmäktige klubbade på sitt möte i mars en viktig handlingsplan mot våld i vår kommun. Planen 

riktar sig mot alla former av våld och lägger ett ansvar på alla kommunens enheter och bolag att agera. 

Både våldet och våldets effekter kan vara svåra att förstå. Det gäller inte minst när det handlar om 

mäns våld mot kvinnor. Samtidigt är utsattheten för det våldet väldigt spridd. Våldet förekommer inom 

alla samhällsklasser, etniciteter och grupper. Och det är förfärande vanligt. Därför är det angeläget att 

både anställda och förtroendevalda får grundläggande kunskaper så att de kan medverka till att 

genomföra planen. En bred utbildningssatsning markerar också att arbetet mot våld i nära relationer är 

prioriterat av kommunen liksom att såväl anställda som politiker har ansvar för att tillsammans 

förebygga våldet. 

 

Det finns nu en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer. Kursen har utvecklats av Nationellt Centrum för kvinnofrid vid 

Uppsala universitet i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Den vänder sig i första hand 

till yrkesverksamma inom kommun, vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan 

gå den. Kursen är kostnadsfri och tar tre timmar. Den går att genomföra enskilt eller i grupp. 

 

En kurs på några timmar kan förvisso inte ge djupare kunskaper om problematiken med mäns våld 

mot kvinnor och våld i nära relationer, men kursen kan ge insikter i vidden av problematiken och de 

trauman som riskerar att följa för kvinnor och barn som upplevt våldet. Genom kunskap ökar 

förutsättningarna för att både förebygga och upptäcka våld, liksom för att kunna ge stöd och skydd till 

dem som utsatts. För dem som i sitt yrkesarbete möter våldsutsatta krävs ytterligare satsningar på 

fortbildning eftersom i princip ingen av dem har fått våldskompetens i sin utbildning. 

 

 

att Umeå kommun arrangerar så att samtliga anställda kan ta del av introduktionskursen om 

mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, 
  

att Umeå kommun arrangerar så att samtliga förtroendevalda kan ta del av 

introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och 
 

att en anpassad plan för fortbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer tas 

fram och genomförs för de personalgrupper som särskilt inom socialtjänsten och familjerätten 

samt skolan oundvikligen möter kvinnor och/eller barn som utsatts för sådant våld i sitt 

arbete.


