
Bra information från polisens hemsida om deras satsningar nationellt och i 
Stockholm mot våld i nära relationer, sexualbrott och brott mot barn m.m. 

 
Klippt och klistrat i urval av Anita Kruse, sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för 
NNS-Nationella Nätverket för Samordningsförbund, Mobil 0703-751978,                                    
E-post anita.kruse@gmail.com, Hemsida www.nnsfinsam.se/stoppavaldet 
 
Nedanstående länk är info om operation Gryning i hos polisen i Stockholm 
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/maj/vision-noll-doda-i-nara-relation/ 
 
 
Den här länken går till en beskrivning av Rikspolischefens nationella inriktning mot våld i nära 
relationer, sexualbrott och brott mot barn och förstärkningen med de 350 tjänsterna för 300 miljoner. 
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/juni/satsning-mot-sarskilt-utsatta-brottsoffer/ 

 

Via ovanstående länk eller via direktlänken nedan hittar ni nedanstående info 

Polisens arbete 

Sexualbrott                                                                                                             
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/sexualbrott/ 

Relaterat innehåll 

• Utsatt för sexualbrott   
• Lagar och fakta om sexualbrott 
• Stöd och hjälp till brottsoffer 
• Polisens arbete med brott i nära relationer 
• Polisens arbete med barnsexhandel 
• Polisens arbete med dokumentation av sexuella övergrepp mot barn 
• Barnahus för barn utsatta för våld och övergrep 

På höger sida hittar ni en innehållsförteckning med bland annat följande direktlänkar: 

Brott i nära relationer                                                                                   
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/brott-i-nara-relationer/ 

Relaterat innehåll 

• Utsatt för brott i nära relationer 
• Om du behöver skydd. 
• Lagar och fakta om brott i nära relationer 
• Lagar och fakta om hedersrelaterade brott 
• Våldsbrott i nära relationer och sexualbrott mot vuxna  – Tillsynsrapport 2018 
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Brott mot barn                                                                                                    
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/brott-mot-barn/ 

Relaterat innehåll 

• Statistik över barnmisshandel på Brottsförebyggande rådets webbplats 
• Du som är barn eller ungdom och utsatt för brott 

Barnahus                                                                                                            
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/brott-mot-barn/barnahus/ 

Relaterat innehåll 

• Rädda Barnens webbplats 
• Brottsoffermyndighetens webbplats 
• Barnombudsmannens webbplats 
• Stiftelsen allmänna barnhus webbplats 

Barnsexhandel                                                                                            
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/brott-mot-barn/barnsexhandel/ 

Relaterat innehåll 

• Fakta om brott mot barn 
• Utsatt för brott i nära relationer 
• Polisens arbete mot sexualbrott 
• Polisens arbete mot dokumentation av sexuella övergrepp mot barn 

Dokumentation av sexuella övergrepp mot barn                                
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/brott-mot-barn/dokumentation-av-
sexuella-overgrepp-mot-barn/ 

Relaterat innehåll 

• Tipsa polisen om barnpornografibrott 
• Gör en polisanmälan 
• Lagar och fakta om barnpornografibrott 
• Lagar och fakta om gromning och it-relaterade brott 
• Webbplatsen Ecpat hotline 
• Finanskoalitionens webbplats 
• Rädda barnens webbplats 
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Dödligt våld                                                                                              
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/dodligt-vald/ 

Relaterat innehåll 

• Om mord och dråp på Brottsförebyggande rådets webbplats 
• Lagar och fakta om dödligt våld   
• Riksmordsgruppen - polisens arbete 
• Gärningsmannaprofilgruppen - polisens arbete 
• Nationella bedömandegruppen - polisens arbete 

Hedersrelaterade brott                                                                              
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/hedersrelaterade-brott/ 

Relaterat innehåll 

• Fakta om hedersrelaterade brott 
• Utsatt för hedersrelaterade brott 
• Utsatt för brott i nära relation 
• Efter polisanmälan 
• Hedersförtryck på webbplatsen hedersfortryck.se 
• Att bli gift mot sin vilja på myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
• Seminarium om hur samhället ska bryta att pojkar fostras till män med hedersnormer, polisen 

på Youtube 

Misshandel                                                                                           
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/misshandel/ 

Relaterat innehåll 

• Utsatt för misshandel 
• Lagar och fakta om misshandel 
• Polisens arbete mot brott i nära relationer 
• Polisens arbete mot ungdomsbrott 
• Polisens arbete mot mängdbrott 

Människohandel                                                                                        
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/manniskohandel/ 

Relaterat innehåll 

Nationell lägesbild av brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare - rapport 

• Utsatt för människohandel 
• Fakta, lagar och regler om människohandel 
• Prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndighetens webbplats 
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