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Postadress: 791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna   
 

Enligt sändlista  

 

REMISS: Regional strategi för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor 2022 - 2028 

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisområde Dalarna, 

Åklagarkammaren i Falun och länets kommuner har tagit fram en 

länsövergripande strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Syftet med 

strategin är att främja samverkan mellan länets berörda aktörer och peka ut 

gemensamma målsättningar för det regionala arbetet mot mäns våld mot kvinnor.  

Strategiarbetet har letts av en arbetsgrupp med sakkunniga inom jämställdhet och 

mäns våld mot kvinnor från Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna Hälso-

och sjukvård, Regionala samverkans- och stödstrukturer -RSS Dalarna, 

Polisområde Dalarna, Åklagarkammaren i Falun och representanter från länets 

kommuner. Arbetet har samordnats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. I 

framtagandet av strategins regionala mål har arbetsgruppen dels utgått från 

regeringens nationella strategi, dels från regionala behov och förutsättningar. 

Ideella föreningar har deltagit i arbetet genom Länsgruppen mot Mäns våld mot 

kvinnor som är en regional samverkansgrupp inom området. Länsgruppen mot 

Mäns våld mot kvinnor har fungerat som referensgrupp i strategiarbetet.  

Här hittar du remissen och så här svarar du 

Remissdokument har sänts via sändlista. Länsstyrelsen i Dalarnas län önskar att 

få ett remissvar från varje organisation. Svaren ombeds att skickas in digitalt och 

disponerade enligt frågeställningarna nedan:   

1. Beskriv hur din organisation kan använda strategin i ert arbete kring 

mäns våld mot kvinnor.  

 a) Vilka av strategins mål kan kopplas till din verksamhet/ organisation? 

2. Kan din organisation stå bakom den regionala strategin?  Med att stå 

bakom menar vi att i sin verksamhet bidra till vision och måluppfyllelse.  

a) Om ja, vad är det i strategin som din organisation bedömer som särskilt 

värdefullt för det fortsatta arbetet för att nå vision och mål? 

b) Om nej, vilka förändringar måste genomföras för att din organisation ska 

kunna stå bakom strategins vision och mål?  

 

 

Remiss  

Datum 

2022-03-29 

 

 

Ärendebeteckning 

801-4250-2022 
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3. Ange dina övriga synpunkter både generella och detaljerade.     Disponera 

dina synpunkter efter strategins rubriker och sidnummer.  

 

Svar önskas senast den 27 maj 2022 med e-post till Länsstyrelsen:  

dalarna@lansstyrelsen.se  Ange beteckning: 801-4250-2022 

Alla remissinstanser är välkomna att kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län med 

sina frågor under remisstiden och att diskutera förslaget till strategin.  

Kontaktpersoner är:  

Rusmira Pérez Dervisic, 010-225 04 30, rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se 

Soledad Alarcón Helling,010-225 05 47 soledad.alarcon.helling@lansstyrelsen.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Sufyan Kadhim, Enhetschef  

Enheten för Agenda 2030  

 

Sändlista:

Arbetsförmedlingen  

Avesta kommun 

Barnahus Dalarna 

Borlänge kommun 

Brottsofferjourer i Dalarna 

Falu kommun 

Försäkringskassan  

Gagnefs kommun 

Hedemora kommun 

Högskolan Dalarna 
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Kriminalvården/ Frivården Dalarna 

Kvinno- och tjejjourer i Dalarna 

Leksands kommun 

Ludvika kommun 

Malung-Sälens kommun 

Migrationsverket 

Mora kommun 

Orsa kommun 

Polisområde Dalarna 

Region Dalarna 

Rädda Barnen Dalarna 

Rättviks kommun 

Smedjebackens kommun 

Säters kommun 

Vansbro kommun 

Åklagarkammaren i Falun 

Älvdalens kommun 

 

 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

 


