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Exempel där blomman använts som metod

Regional analys med anledning av
flyktingsituationen

Framtagen av Regional arbetsgrupp sociala risker i
Hallands län 2016
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Exempel: projektansökningsprocesser
Projektansökan inom Föräldraskapsstöd
Förberedelse - Genomförande – Utvärdering
Finns perspektiven med i det vi tänker göra
Säkerställa inkludering av olika målgrupper och att
hänsyn till målgruppers olika behov tas
• Säkerställa att insatsen bidrar till jämlik hälsa och
undviker ökade klyftor
• Hela organisationen har uppdraget till helheten genom
projektet
• Höjer medvetenhet och kunskap

•
•
•
•

Exempel där Blomman använts som verktyg
• Resultat av sociala riskanalysen i kombination med
uppdrag
• Högskoleutbildning för personal som möter
ensamkommande barn och unga nyanlända

Högskoleutbildning
Utbildningen innehålla följande komponenter med
hänsyn till ensamkommande barn och unga nyanlända:
• Integration- blomblad
• Barnperspektiv- blomblad
• Interkulturell kommunikation- blomblad
• Hedersrelaterat våld- blomblad
• Förebyggande arbete kring ANDT- blomblad
• Jämställdhet- blomblad
• Sexuell hälsa- blomblad
• Coachning, kunskapsförmedling- blomblad
• Riskanalysen- från ord till handling

Vinster med blomman som metod och
verktyg
• Från perspektivträngsel till ökad samverkan och mer
samarbete. Påminner varandra ständigt!
• Många tar kontakt med olika professioner
• Blomman som metod har bidragit till ökad medvetenhet
kring betydelsen av att jobba förebyggande och tidigt
upptäcka risker
• Andra ”blomblad” beaktar ANDT-perspektivet på ett
naturligt sätt och kunskapen om kopplingen mellan ANDT,
psykisk ohälsa, lyckade skolresultat eller utanförskap har
ökat.
• ANDT-arbetet höjer kvaliteten och jobbar
nu mer tvärsektoriellt

De små stegen
kan ge stor
effekt

• Använd BLOMMAN

i planering, genomförande och uppföljning.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

• Tack för visat intresse!
• Linda.wennerholm@lansstyrelsen.se

Individ
Diskrimineringslagen 2009.01.01
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett (SFS
2008:567):
* kön
* könsöverskridande identitet eller uttryck
* etnisk tillhörighet
* religion eller annan trosuppfattning
* funktionshinder (funktionsnedsättning)
* sexuell läggning
* ålder

Individ
Särskilt utsatta grupper för ojämlika skillnader i livsvillkor och hälsa:
Personer med låg socioekonomisk position
Personer som är arbetslösa
Personer med kort utbildning
Personer med långvarigt försörjningsstöd
Personer som är långtidssjukskrivna
Personer med funktionsnedsättning
Personer som är födda utomlands eller med utländsk bakgrund
Personer som tillhör de svenska minoriteterna
HBTQ- personer
Ensamstående föräldrar med barn – särskilt ensamstående kvinnor med
barn
• Föräldrar med kort utbildning
• Föräldrar med utländsk bakgrund
• Barn som kommit till Sverige efter skolstartsåldern

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikation
Definition: Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket
förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen,
vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. Ofta ses
kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar,
åsikter eller information. Kommunikationen kan vara verbal, ickeverbal eller
visuell och ske genom tal, skrift, tecken och kroppsspråk.
•
•
•

Vilka kommunikationskanaler använder vi?
Hur säkerställer vi att kommunikationen når mottagaren oavsett etnicitet,
kön, ålder etc.?
Är vår kommunikation inkluderande – tal, skrift, bilder, kroppsspråk?

ANDT
Nationell strategi för alkohol- , narkotika- , dopnings- och tobakspolitiken
2016-2020
Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och
sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.
Mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel ska minska.
Mål 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar
tidigt med alkohol ska succesivt minska.
Mål 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska succesivt ska minska.
Mål 4: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina
förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
Mål 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller
andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

Nylägesanalys - ANDT
Nationell strategi för alkohol- , narkotika- , dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020
Övergripande mål: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av
alkohol och ett minskat tobaksbruk.
Mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel ska minska
Fråga: Hur ser tillgången ut bland kvinnor/män/flickor/pojkar gällande alkohol, narkotika, dopning och tobak? (legalt/illegalt)
Fråga: Vilket svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Mål 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska succesivt minska.
Fråga: Använder minderåriga flickor och pojkar narkotika, dopning och tobak?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Mål 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller
tobak ska succesivt ska minska.
Fråga: Vilka insatser görs för att förhindra att kvinnor/män/flickor/pojkar utvecklar skadligt bruk/missbruk eller beroende av alkohol, narkotika,
dopningsmedel eller tobak?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Mål 4: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård
och stöd av god kvalitet.
Fråga: Vilken hjälp, vård eller stöd erbjuds det kvinnor och män, flickor och pojkar som har ett beroende eller missbruk?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Mål 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel
eller tobak ska minska.
Fråga: Har någon kvinna/man/flicka/pojke insjuknat eller avlidit till följd av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?

ANDT
Exempel:
Tjejer och cannabis – eller en oväntad lång semester! (Mattias
Gullberg):
Tjejerna vittnar om hur de behandlas annorlunda av samhället jämfört
med killar. Exempelvis berättar tjejerna om hur de har burit runt på
knark ute på stan men polisen griper bara deras killkompisar.
Med något undantag har de intervjuade tjejerna haft en
bekymmersam uppväxt, främst relaterat till skola, problem i familjen
eller individuella svårigheter som ångest. När tjejerna blir vanerökare
blir familjeförhållandena än värre, skolan fungerar generellt inte och
de byter umgänge.
Flera av tjejerna berättar att deras föräldrar länge missar vad som
händer eftersom de har fullt upp med jobb, nya familjekonstellationer
etc.

ANDT
Exempel:
Peter började sitt knarkande i tidig ålder. Amfetamin, kokain och röka av olika
slag. ”Jag tog min första spruta redan vid 16”. Droger blev min flykt från mina
känslor och minnen som förföljde mig.
”Ibland blev jag lämnad ensam hemma i flera dagar utan mat, pengar eller
vetskap om var min alkoholiserade mamma befann sig. Så många gånger som
jag fått försöka stoppa männen som var i vårt hem från att våldta mamma.
Ofta kunde jag inte, hjälplöst fick jag lyssna till våldtäckter som skedde i
rummet intill. Jag var runt nio år.
När jag var omkring 20 år sökte jag hjälp. Jag bodde hos olika män där jag
betalade min hyra med sexuella tjänster. Sålde sex för att få ihop pengar till
mina droger. Varje dag var en kamp mot ångesten. Den fria viljan, det är den
som gör ondast att förstå. Veta att jag gör dessa val mot mig själv, det är där
min skam sitter”.

ANDT
Styrdokument: Nationella ANDT- strategin
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2011/01/prop.-20101147/
, Skolans ANDT- uppdrag http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-ochhalsa/elevhalsan/andt
PID-Handboken
Rapporter/Statistik:
Kontakt:
Länsstyrelsen i Halland:
Linda Wennerholm
länssamordnare ANDT
linda.wennerholm@lansstyrelsen.se

Föräldraskapsstöd
Den nationella strategin för föräldraskapsstöd – ”En vinst för alla”

Definition föräldraskapsstöd: Regeringen definierar föräldraskapsstöd som ”en aktivitet som ger
föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker
föräldrars sociala nätverk”.
Övergripande mål: Alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnens uppväxt till dess att
barnet fyller 18 år.
Delmål 1: Öka samverkan kring föräldraskapsstöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar.
Delmål 2: Öka antalet hälsofrämjande arenor och mötersplatser för föräldrar.
Delmål 3: Öka antalet föräldraskapsstödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande och universella,
evidensbaserade föräldraskapsstödsprogram.

Nulägesanalys - Föräldrastöd
Den nationella strategin för föräldraskapsstöd – ”En vinst för alla”
Definition föräldraskapsstöd: Regeringen definierar föräldraskapsstöd som ”en aktivitet som ger föräldrar kunskap om
barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk”.
Övergripande mål: Alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnens uppväxt till dess att barnet fyller 18 år.
Fråga: Hur gör ni för att få föräldrar (kvinnor och män) som nyligen kommit till Sverige att delta i insatser riktat till föräldrar?
Fråga: Vilket behov/kunskapsbrist upplever ni som störst när det gäller föräldrar (kvinnor och män) som nyligen kommit till
Sverige?
Delmål 1: Öka samverkan kring föräldraskapsstöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar.
Fråga: Vilka aktörer finns tillgängliga för arbetet med föräldrar (kvinnor och män) som nyligen kommit till Sverige?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Delmål 2: Öka antalet hälsofrämjande arenor och mötersplatser för föräldrar.
Fråga: Vad erbjuder ni för mötesplatser/arenor som syftar till att stärka kvinnor och män i sin roll som föräldrar i Sverige?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Delmål 3: Öka antalet föräldraskapsstödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande och universella, evidensbaserade
föräldraskapsstödsprogram.
Fråga: Vilka evidensbaserade föräldraskapsstödsprogram har ni och hur säkerställer ni att de når föräldrar (kvinnor och män) som
nyligen kommit till Sverige?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?

Föräldrastöd
Exempel:
Anja är mamma till tre barn varav ett inte längre lever. Anjas dotter tog sitt liv efter drogpsykos.
Den femtonde juli 2011 tar Rebeccas liv slut. Då är hon 18 år.
”Rebeccas pappa ringde mig strax före midnatt och sa, ”du måste komma Rebecca är konstig”. När han
frågade henne vad hon har gjort sa hon ” jag har rökt marijuana”.
Anja tog en taxi och på vägen möttes hon av en polisbil. Inne i lägenheten hade Rebecca slagit på
fönstren och skrikit.
”När jag kommer upp sitter Rebecca på soffan och håller sig för bröstet. Jag säger till poliserna som är
med i lägenheten att vi måste åka till Mariamottagningen”. Men när Rebecca hämtat sin legitimation
öppnar hon plötsligt balkongdörren och hoppar från femte våningen.
”Det gick så snabbt. Vi var åtta personer i lägenheten, varav två poliser, ändå hände det”, säger Anja.
När Rebecca obducerades hade hon 0,005 mikrogram thc i blodet. Hon hade tagit tre bloss på en
marijuanacigarett och det var andra gången i sitt liv hon provat.

Föräldrastöd
Exempel:

Fråga: Hur vet jag om mitt barn pratar med någon olämplig person på nätet?

Föräldrastöd
Styrdokument: regeringens nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd –
en vinst för alla http://www.regeringen.se/rapporter/2013/09/s2013.010/
Rapporter/Statistik:
Kontakt:
Länsstyrelsen i Halland:
Linda Wennerholm
länssamordnare ANDT
linda.wennerholm@lansstyrelsen.se

Mänskliga
rättigheter

• Regeringens
långsiktiga mål för
mänskliga rättigheter –
att säkerställa full
respekt för de
mänskliga rättigheterna

Icke diskriminering

• Målet för regeringens
insatser mot
diskriminering – ett
samhälle fritt från
diskriminering

Länsstyrelsen

•Länsstyrelserna ska redovisa hur
Sveriges rättsliga åtaganden om ickediskriminering och mänskliga
rättigheter belyses, analyseras och
beaktas i den egna verksamheten
•I sin tillsynsverksamhet eller på annat
sätt uppmärksamma kommuner och
landsting på deras ansvar för de
mänskliga rättigheterna, särskilt
skyddet mot diskriminering.

Mänskliga rättigheter
och icke- diskriminering
Regeringens långsiktiga mål för mänskliga rättigheter
Att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.
Definition: Med detta avses att de mänskliga rättigheterna, såsom de uttrycks genom Sveriges
internationella åtaganden, inte får kränkas. Den svenska rättsordningen ska stå i överensstämmelse med
de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till, och
konventionerna ska följas på såväl nationell som kommunal nivå.
Rätten att inte bli diskriminerad
Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna.

Målet för regeringens insatser mot diskriminering
Ett samhälle fritt från diskriminering.

Nulägesanalys -

Mänskliga rättigheter och icke- diskriminering
Regeringens långsiktiga mål för mänskliga rättigheter
Att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige.
Definition: Med detta avses att de mänskliga rättigheterna, såsom de uttrycks genom Sveriges internationella
åtaganden, inte får kränkas.
Den svenska rättsordningen ska stå i överensstämmelse med de internationella konventioner om mänskliga rättigheter
som Sverige har anslutit sig till, och konventionerna ska följas på såväl nationell som kommunal nivå.
Fråga: Hur säkerställer ni full respekt för de mänskliga rättigheterna i ert arbete? (Rätten till vård, bostad, utbildning,
sysselsättning etc.)
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Rätten att inte bli diskriminerad
Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna.

Målet för regeringens insatser mot diskriminering
Ett samhälle fritt från diskriminering.
Fråga: Hur säkerställer ni icke- diskriminering på grund av kön, könsidentitet, etnicitet, funktionalitet, sexualitet, ålder
religion i ert arbete? (Rätten till vård, bostad, utbildning, sysselsättning etc.)
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?

Jämställdhet
Det nationella jämställdhetspolitiska målet
Övergripande mål: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma
villkoren för beslutsfattandet.
Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut.
Delmål 3: Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning,
studieval och personlig utveckling.
Delmål 4: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika
villkor.
Delmål 5: Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård
och omsorg på lika villkor.
Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor skall upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Nulägesanalys - Jämställdhet
Det nationella jämställdhetspolitiska målet
Övergripande mål: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Fråga: Hur ser möjligheten för kvinnor/män/flickor/pojkar ut att delta i beslut som rör de själva utan en annan persons eller
organisations inflytande?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva
medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
Fråga: Hur säkerställer ni att kvinnor/män har samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och forma villkoren för
beslutsfattandet?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt
arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Fråga: Hur säkerställer ni att kvinnor och män har samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger
ekonomisk självständighet livet ut?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Delmål 3: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet
och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
Fråga: Hur säkerställer ni att kvinnor/män tar samma ansvar för hemarbetet och har möjligheter att ge och få omsorg på lika
villkor?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Delmål 4: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet.
Fråga: Hur säkerställer ni att kvinnor/män, flickor/pojkar har samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?

Barns rättigheter

Barnkonventionen – 4 portalparagrafer
Art 2: Barnets rätt att inte diskrimineras.
Art 3: Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet.
Art 6: Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Art 12: Barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter.

Nulägesanalys - Barns rättigheter
Barnkonventionen – 4 portalparagrafer
Art 2: Barnets rätt att inte diskrimineras.
Fråga: Hur säkerställer ni icke- diskriminering på grund av kön, könsidentitet, etnicitet, funktionalitet,
sexualitet, ålder religion i ert arbete? (Rätten till vård, bostad, utbildning, sysselsättning etc.)
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Art 3: Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet.
Fråga: Hur säkerställer ni att vid alla åtgärder som rör flickor/pojkar ska deras bästa komma i främsta rummet?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Art 6:Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling
Fråga: Hur säkerställer ni flickor/pojkars rätt till liv, överlevnad och utveckling?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?
Art 12:Barnets rätt att fritt uttrycka sina åsikter
Fråga: Hur säkerställer ni flickor/pojkars rätt att fritt uttrycka sina åsikter?
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?

Mänskliga rättigheter
- Jämställdhet - Barns rättigheter
Exempel:
Hälsoläget bland transpersoner i Sverige (Rapport Folkhälsomyndigheten 2015):
Många uppger psykisk ohälsa i form av tankar på självmord och självmordsförsök. Det är främst
livsvillkor som påverkar förutsättningarna för hälsan bland transpersoner, som bland annat kränkande
behandling, diskriminering, våld och lågt förtroende för samhällsinstitutioner. Livsvillkor kan påverka
hälsoutfall på en mängd olika sätt bland annat genom negativa konsekvenser på levnadsvanor; nästan
en tiondedel har använt droger under de senaste sex månaderna.
Unga transpersoner har sämre allmänt hälsotillstånd än äldre transpersoner. De är också i högre
utsträckning utsatta för kränkningar, diskriminering och våld.
Exempel:
”Fakta som ligger till grund för Migrationsverkets handlingsplan för jämställdhetsintegrering visar att
familjen är norm i asylprocessen och inom familjen är mannen norm. Detta får konsekvenser för kvinnor
och barn inom familjer som består av man, kvinna och gemensamma barn”.

I ett människorättsbaserat arbetssätt ligger fokus på att ingen person eller grupp diskrimineras och inga
rättigheter kränks. I detta arbete är mänskliga rättigheter både ett mål och ett praktiskt verktyg.

Mänskliga rättigheter
- Jämställdhet - Barns rättigheter

Exempel:
Sussie hade precis kommit ut från ett behandlingshem. Hon och
hennes sambo hade bestämt sig för att satsa på ett liv utan missbruk.
Sussie började röka cannabis och dricka alkohol redan i
femtonårsåldern men utvecklade ett tungt missbruk av heroin,
amfetamin och olika piller när hon träffade sin sambo.
”Att jag blev gravid kom som en överraskning men vi blev ändå glada.
Kanske var det vad jag behövde för att tvinga mig att vara drogfri.
Suget fanns där hela tiden, ibland jättestarkt men stödet jag fick på
Mödra- och hälsoteamet betydde jättemycket för att jag skulle orka
hålla mig drogfri. Min barnmorska lyssnade och fick mig att känna att
jag inte var en dålig människa bara för att jag hade ett sug”.

Mänskliga rättigheter
– jämställdhet, barns rättigheter
Styrdokument: Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till,
Regeringsformen, En sammanhållen diskrimineringslag, Nationell mål för mänskliga rättigheter,
Nationellt mål för icke- diskriminering, Nationella jämställdhetspolitiska mål, Nationella mål för
funktionshinderpolitiken, Nationella mål för äldrepolitiken, Nationella mål för ungdomspolitiken,
Nationella mål för minoritetspolitiken, Nationell strategi för mänskliga rättigheter, Nationell strategi för
HBT- personer, övriga länsövergripande, regionala, kommunala styrdokument ex; Strategi för
jämställdhetsintegrering i Halland 2014-2016
http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/publikationer/rapporter/rapporter-2014/Pages/201401--strategi-for-jamstalldhetsintegrering-i-halland-2014-16.aspx
Rapporter/Statistik:
FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) granskar regelbundet situationen för mänskliga rättigheter
i alla FN:s medlemsstater, genom så kallade Universal Periodic Reviews (UPR). Varje år granskas 48
länder. Detta innebär att varje stat granskas vart fjärde år. Länder som är medlemmar i MR-rådet
granskas någon gång under sin mandatperiod.
Länk till rapporter; http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-isverige/internationell-granskning-av-sverige/fn-s-rad-for-manskliga-rattigheters-granskning-av-sverige
Övriga länsövergripande, regionala, kommunala rapporter/statistik ex;
http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/publikationer/rapporter/rapporter-2013/Pages/201320--kvinnor-och-man-i-halland.aspx
Kontakt:
Länsstyrelsen i Halland:
Urszula Hansson/Sakkunnig i jämställdhet
urszula.hansson@lansstyrelsen.se
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•Länsstyrelserna ska redovisa hur
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Våldsförebyggande, våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel
Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och
förtryck:
Åtta långsiktiga målområden:
1) Nationell styrning, organisering, samordning och uppföljning.
2) Kunskap, kompetens och forskning.
3) Våldsförebyggande arbete.
4) Ett proaktivt, likvärdigt och samordnat rättsväsende.
5) Skydd, stöd och behandling för flickor och unga kvinnor som utsätts för pojkar och mäns våld och
hedersrelaterat våld och förtryck.
6) Skydd, stöd och behandling för kvinnor som utsätts för mäns våld och hedersrelaterat våld och
förtryck.
7) Skydd, stöd och behandling för barn som utsätts för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld
och förtryck.
8) Säkra insatser för pojkar och män som utövar våld mot flickor och kvinnor samt hedersrelaterat våld
och förtryck.

Våldsförebyggande, våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel

Exempel:
”Mäns våld mot kvinnor är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa hos
kvinnor, enligt WHO och FN. Det finns idag god kunskap om sambandet
mellan alkohol, droger och våld. Men kunskapen om sambandet behöver
fördjupas och synliggöras” (Regeringens åtgärdsprogram för ANDT 2015).

Våldsförebyggande, våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel

Exempel:
”Anna är 34 år, bor i Jönköpings län och arbetar som undersköterska inom
kommunen. När hon var sju år började hon utnyttjas sexuellt av sin farbror.
Tiden efter övergreppen förförsöker Anna på olika sätt visa att hon inte mår
bra.
”Jag ljög väldigt mycket, snattade i affärer och var såhär
uppmärksamhetssökande”. Hon började även få ätstörningar.
Under en period när Anna mår som sämst försöker hon ta sitt liv.
Senare träffar Anna en man som hon inleder en relation med. Mannen är
manipulativ och våldsam och hon blir snabbt isolerad. Under relationen
föreslår mannen att han ska sälja Anna till andra män. Det händer inte då,
men senare när relationen är över tar hon eget initiativ till att sälja sex. ”Att
sälja sex blir en slags bekräftelse på den bild jag har av mig själv”.

Våld i nära relationer
Styrdokument: Fjärde jämställdhetsmålet – mäns våld mot kvinnor ska
upphöra, Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med
våld i nära relationer http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/20154-4, Våld i nära relationer – en regional handbok
http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/publikationer/ovriga-rapporter-ochpublikationer/2014/Pages/handbok---vald-i-nara-relationer.aspx
Rapporter/Statistik: SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
http://www.sou.gov.se/strategi_mot_mans_vald/kansli/
Kontakt:
Länsstyrelsen i Halland:
Sigun Lilja
Samordnare våld i nära relationer
sigun.lilja@lansstyrelsen.se

Integration
Regeringens mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
Definition: Området omfattar verksamhetsområden som rör allas lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund, nyanlända invandrares etablering i samhället,
ersättning till kommunerna för flyktingmottagande, främjande av integration, urbant utvecklingsarbete
samt svenskt medborgarskap.

Regeringens uppdrag om nyanlända invandrares etablering
styrs av:
Det av riksdagen beslutade målet inom integrationspolitik:
- Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund
Det av riksdagen beslutade målet inom politik mot diskriminering:
- Ett samhälle fritt från diskriminering
Det av riksdagen beslutade målet inom jämställdhetspolitik:
- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv

Nulägesanalys - Integration
Regeringens mål för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Fråga: Hur säkerställer ni lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla
oavsett etnicitet, kön, ålder etc. i ert arbete? (Rätten till vård, bostad,
utbildning, sysselsättning etc.)
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?

Integration
Exempel: ”Nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd på humanitära
grunder i Sverige uppvisar en större ohälsa jämfört med både inrikes födda
personer och utrikes födda som kommit till Sverige av andra skäl. Flyktingars
sämre hälsa är delvis knuten till upplevelser före och under flykten till
Sverige men den första tiden i Sverige verkar också ha stor effekt eftersom
nyanländas hälsa då i många fall försämras ytterligare.
Exempel: ” Vi känner till att konflikter som pågår i hemlandet kan följa med
till Sverige och in i boendesituationen här. Homo- och transfobi är ett exempel
på sådant som också kan förekomma i boendet. En standard i
Migrationsverkets boenden är att två personer delar rum. Vi har också
tillfälliga boenden där fler personer delar sovrum”. (Migrationsverket)

Integration
Exempel:
Ali är 25 år och bor i en mellanstor stad i Sverige. Han är uppvuxen i ett land i mellanöstern med stark
religiös prägel. Ali har inlärningssvårigheter och har inte gått i skolan under sin uppväxt och som resultat
av detta kan han varken läsa eller skriva idag.
Ali upptäcker tidigt att han blir kär i pojkar och identifierar sig själv som flicka. När han är 11-12 år
ertappas han av grannen i en intim situation med en annan pojke. På grund av att Ali berövat sin familjs
heder tvingas han att fly. På gatan erbjuder en äldre man honom boende och uppehälle, i utbyte blir
han såld till olika män för att utföra sexuella tjänster.
Efter flera år, under vilka Ali lever ett liv där han säljer sex i olika miljöer och utvecklar ett drogmissbruk,
kommer han till Sverige. Vid kontakt med Migrationsverket tvingas han att berätta om sina upplevelser
och utvecklar PTSD. På boendet där han placeras av Migrationsverket blir han utsatt för sexuella
trakasserier och flera försök till våldtäkt. Hans dåliga självbild gör att han även i Sverige söker upp
platser för att sälja sex.
”Jag är en person som är till för att tjäna andra och tillfredsställa andras behov”.

Integration
”I kommunerna tenderar handläggarna att ålägga kvinnor ett lägre aktiveringskrav än män.
Handläggares bemötande färgas uppenbart av antaganden om utrikes födda kvinnor som
grupp”. (AKKA utredning 2012)
”Svårt få jobb. Utrikes födda kvinnor har lägre sysselsättningsgrad än inflyttade män. En
vanlig förklaring är att de inte vill eller inte kan arbeta. Inget av detta stämmer. För att
stärka inflyttade kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden krävs tidiga insatser och en mer
könsneutral matchning.” (Elin Landell, utredare på arbetsmarknadsdepartementet)

Arbetsförmedlingens statistik - Etableringsuppdraget:
Totalt i Halland: 1782
Kvinnor: 701 varav 116 förhindrade
Män: 1081 varav 35 förhindrade
Förklaring förhindrad: Arbetssökande som är förhindrad att aktivt och/eller omgående tillträda på
arbetsmarknaden förekommande arbete, (Ex: sjukdom eller föräldraledighet)

Integration
Styrdokument: Det nationella integrationspolitiska målet http://www.regeringen.se/regeringenspolitik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandas-etablering/
Rapporter/Statistik: Etablering av vissa nyanlända invandrare
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/integration/SiteCollectionDocuments/Skrivelser%20till%20regeri
ngen/Länsstyrelserna_Rapport_73_150225.pdf

Nyanländas etablering – är statens insatser effektiva? (RiR 2015:17)
http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2015/Nyanlandas-etablering--arstatens-insatser-effektiva/
Kontakt:
Länsstyrelsen i Halland:
Mustafa Adanalic
Integrationshandläggare
mustafa.adanalic@lansstyrelsen.se
Teuling den Thijs
Integrationssamordnare
thijs.den.teuling@lansstyrelsen.se

Hajj Guitta Atallah
Integrationssamordnare
guitta.atallah.hajj@lansstyrelsen.se

Psykisk - Fysisk hälsa
Nationella folkhälsomålet (SOU 2017:4)
”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen”.
Statens folkhälsoinstitut har valt ut ett antal definierade bestämningsfaktorer som ansetts särskilt
viktiga att påverka med hjälp av folkhälsopolitiken, och som indelats efter folkhälsopolitikens elva
målområden. (se nedan). För varje bestämningsfaktor har man valt indikatorer för att följa
bestämningsfaktorns utveckling i befolkningen. Indikatorerna är av olika karaktär, vissa är i sig själva
bestämningsfaktorer för hälsan (t.ex. rökning), andra är hälsoutfall (t.ex. arbetsskador), medan
ytterligare andra i sig själva varken är bestämningsfaktorer eller hälsoutfall (t.ex. valdeltagande).
Folkhälsopolitikens målområden:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

Psykisk - Fysisk hälsa
Vägledning till sajten yuomo.se
Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända
för att få stöd i att prata om hälsa, sexualitet, jämställdhet, rättigheter, normer
och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt. Genom Youmo i
paktiken får man stöd för att hålla både enskilda samtal och samtal i grupp.
Vägledningen innehåller övningar som utgår från sajten youmo.se. Sajten finns på
sex olika språk.
•

https://www.mucf.se/publikationer/youmo-i-praktiken

Psykisk - Fysisk hälsa
Styrdokument: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Kommunerna
Rapporter/Statistik:
Kontakt:
Länsstyrelsen i Halland: Linda Wennerholm, Helena Strömdahl
Region Halland:

Trygghet – SäkerhetBrottsförebyggande

Nationella målen för samhällets krisberedskap är att:
- skydda människors liv och hälsa,
- värna samhällets funktionalitet,
- värna om förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati,
rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter.

Nulägesanalys - Trygghet - Säkerhet
Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors
trygghet.

Regeringens målsättning med det brottsförebyggande programmet är att skapa förutsättningar
för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Regeringen har för
att uppnå detta identifierat två övergripande målområden (-Målsättningar för arbetsprocessen
och -Målsättningar för arbetets inriktning) med underliggande delmål:
Målsättningar för arbetsprocessen
Målsättningar för ökad kunskap
- Att det brottsförebyggande arbetet bedrivs mer kunskapsbaserat och kontinuerligt följs upp och utvärderas.
- Att kopplingen mellan forskning och praktik förstärks.
- Att fler aktörer har kunskap om och bidrar till att förebygga brott.
- Att medvetenheten ökar på såväl nationell som lokal nivå om vilka politiska beslut som kan ha effekter på
brottsligheten.
Målsättningar för utvecklad samverkan
- Att samverkan med fokus på att förebygga brott utvecklas mellan berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
- Att samverkan i högre grad utgår från identifieradelokala behov.
- Att fler aktörer involveras i samverkan kring brottsförebyggande frågor.
- Att samverkan omfattar både social och situationellt arbete.

Nulägesanalys - Trygghet – Säkerhet
forts.

Målsättningar för arbetets inriktning
Målsättningar för att minska motivationen att begå brott
- Att skyndsamma och samordnade insatser riktas till barn och unga som bedöms vara i riskzonen för att hamna i
kriminalitet.
- Att den som vill lämna ett liv i kriminalitet ges nödvändigt stöd.
- Att risken för att den som har begått brott återfaller i ny brottslighet efter avtjänat straff ska minska.
- Att det utvecklas effektiva förebyggande metoder för behandling av våldsutövare.
Målsättningar för att öka formell och informell kontroll
- Att utveckla rättsväsendets arbete för att öka upptäcktsrisken.
- Att myndigheter utanför rättsväsendet i högre grad bidrar till att stärka samhällets kontrollfunktioner.
- Att näringslivets bidrag till ökad upptäcktsrisk utvecklas.
- Att fler enskilda ges möjlighet att bidra i det brottsförebyggande arbetet.
Målsättningar för att begränsa tillgängligheten till lämpliga brottsobjekt
- Att medvetenheten ökar hos de aktörer som på olika sätt tillverkar, säljer, innehar eller på annat sätt är ansvariga för
stöldbegärliga objekt om hur de kan bidra till att minska risken för brott.
- Att fler åtgärder vidtas för att motverka efterfrågan på stulna varor.
- Att den som ansvarar för en verksamhet, tjänst eller plats där brott riskerar att begås blir medveten om vikten av
förebyggande åtgärder.
- Att brottsförebyggande aspekter beaktas i fysisk planering liksom vid ombyggnation av bostäder och offentlig miljö.

Trygghet - Säkerhet
Exempel: ”Ett effektivt arbete handlar om att förebygga brott och genomföra
tidiga preventiva insatser med fokus på såväl brottssituationer som
brottsoffer och gärningspersoner. Det kan handla om att förändra den fysiska
miljön på utsatta platser, uppmärksamma och informera brottsoffer eller
genomföra insatser för att minska utanförskap”
(Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete; BRÅ, Polisen och SKL; 2016)

Fråga: Hur samverkar din organisation, internt och externt, för att samordnat
och på så många sätt som möjligt förebygga brott?

Trygghet – Säkerhet- Brottsförebyggande
Exempel : Sonja och Slobodan bor i centrala delarna av staden. De har alltid tyckt om

att röra sig bland folk och uppleva stadens kulturutbud. Den senaste tiden har de hört
i media att ungdomsgäng härjar i stan och att man blir överfallen om man går ut.
Dessutom finns det personer som skriker ”blatte” efter Slobodan när de går och
handlar. Trots att statistiken visar att äldre personer sällan syns i statistiken (det är
unga vuxna killar som utsätts enligt statistik) känner sig paret otrygga. Kommunen och
polisen har i samarbete med Länsstyrelsen kommit fram till ett förbättrande arbete
där buskar klipps ner, belysningen skall öka och olika kulturevenemang skall planeras
på ett sätt att det skapar trygghet. I kombination med detta kommer fältverksamheten
och polisens volontärer att röra sig på stan med västar som gör att Sonja och Slobodan
känner trygghet när de rör sig på stan. Dessutom är man överens om att kommunicera
åtgärderna till allmänheten för att visa på att paret kan känna sig trygga.

Trygghet - Säkerhet
Styrdokument: Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2017/03/skr.-201617126/
Rapporter/Statistik: Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete - Beskriver hur
samverkansprocessen för att arbeta mot brottslighet kan se ut
https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2016-01-27-samverkan-i-lokaltbrottsforebyggande-arbete.html
Konsten att läsa statistik om brottslighet – Grunderna i att förstå vad brottsstatistik säger
och hur man kan använda den
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800011221/2006_konsten_lasa_stat
istik.pdf
Kontakt:
Länsstyrelsen i Halland:
Stefan Borgman
Regional samordnare för brottsförebyggande arbete
stefan.borgman@lansstyrelsen.se

Sysselsättning, utbildning, arbete
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020:
Målet med den regionala tillväxtpolitiken är - Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Strategin ska också bidra till regeringens tre prioriterade områden: att nå det övergripande målet om att ha lägst arbetslöshet i
EU 2020, att nå de nationella miljömålen och att sluta jämställdhetsgapet.
I strategin beskrivs fyra samhällsutmaningar: Demografisk utveckling, Globalisering, Klimat, miljö och energi samt Social
sammanhållning. Detta är aktuella utmaningar som regeringen bedömer kommer att påverka Sveriges regioner och det regionala
tillväxtarbetet under en lång tid framöver.
För att bidra till politikens mål och möta samhällsutmaningarna identifierar regeringen fyra prioriteringar för det regionala
tillväxtarbetet fram till 2020: Innovation och företagande , Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning,
Internationellt samarbete.
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020:
Mål för Tillväxtstrategin i Halland är - Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år
2014.
Tre mål, åtta strategiska val och 29 prioriteringar har identifierats för att Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och
konkurrenskraftig region.
Hög attraktivitet:
•
Halland, en region med god tillgänglighet
•
Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer
Stark konkurrenskraft:
•
Halland, en region som stimulerar till innovation, förnyelse och ökat företagande
•
Halland, en stark kunskapsregion
•
Halland, en region med goda kontakter med omvärlden
Fler i arbete:
•
Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar
•
Halland erbjuder god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet
•
Halland, en region som har en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad

Nulägesanalys –

Sysselsättning, utbildning, arbete

Fråga: Hur säkerställer ni lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla
oavsett etnicitet, kön, ålder etc.? (Rätten till sysselsättning, utbildning, arbete
etc.)
Fråga: Vilken svårighet/behov upplever ni som störst inom området?

Sysselsättning, utbildning, arbete

Exempel

Sysselsättning, utbildning, arbete
Styrdokument: En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015-2020
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/en--nationell-strategifor-hallbar-regional--tillvaxt-och-attraktions-kraft-20152020/ , Tillväxtstrategi för
Halland 2014-2020 http://www.regionhalland.se/utveckling-ochtillvaxt/omrade/det-regionala-tillvaxtarbetet/en-tillvaxtstrategi-vaxer-fram/
Rapporter/Statistik:

Kontakt:
Länsstyrelsen i Halland:

Sysselsättning, utbildning, arbete

Styrdokument:
Rapporter/Statistik:
Kontakt:
Länsstyrelsen i Halland:

Demokrati – inkludering, delaktighet,
medbestämmande

Demokrati – inkludering, delaktighet,
medbestämmande

Exempel

Demokrati – inkludering, delaktighet,
medbestämmande

Styrdokument:
Rapporter/Statistik:
Kontakt:
Länsstyrelsen i Halland:

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Det har varit förbjudet att röka på skolgårdar sedan 1994. Förbudet är en
skyddslag som skall skydda barn och unga mot skadlig rök. Dessutom finns ett
värde i att barn och unga inte skall befinna sig i en normativ bild där rök är en
del av vardagen. Sveriges regering, SKL, landsting, regioner, Länsstyrelser,
kommuner och andra organisationer står bakom ”Tobacco endgame” om ett
rökfritt Sverige 2025.
Trots detta kom Boverket ut med nya riktlinjer för ny, till och ombyggnader för
lokaler ämnade för fritidsverksamhet och skola där detta perspektiv helt
saknas. Hade de använt blomman, hade troligtvis riktlinjerna haft fler
perspektiv.

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

”Krogar mot knark” är en metod som på ett strukturerat sätt genom
planering och utformning av den fysiska miljön på restauranger och krogar
syftar till att förebygga droghandel och bruk av narkotika. Genom att dörrar
inte går hela vägen ner eller hela vägen upp, toalettlock som är utformade så
att de inte går att fästa droger där, hyllor där ex. kokain bereds osv.
Insatser bidrar till att försvåra för personer att sälja eller bruka droger och det
är större möjlighet (risk) att upptäcka. Krögaren samarbetar med polisen och
ordningsvakter för att ha en trygg och säker miljö där människor kan ha en
trevlig kväll.

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Exempel https://www.youtube.com/watch?v=ccB_wWifZLw

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Exempel

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Exempel

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Exempel

Samhällsplanering, samhällsbyggnad, bostäder

Styrdokument:
Rapporter/Statistik:
Kontakt:
Länsstyrelsen i Halland:

