
Kvinnofrid

SKL:s kvinnofridssatsning 2018–2020 
• SKL:s kvinnofridssatsning genomförs inom ramen för SKL:s 

överenskommelse med staten om att stärka 
jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt 2018–2020

• På SKL organiseras arbetet i två delprojekt: Satsning på hälsa 
och jämställhet och kvinnofridssatsningen. Mål för 
överenskommelsen är att: 

• Stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska 
området mellan staten, SKL, kommuner, landsting och 
regioner

• Stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner, 
landsting och regioner utifrån målsättningarna i regeringens 
nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor 



Områden för SKL:s kvinnofridssatsning 

I SKL:s kvinnofridssatsning ingår förstärkt arbete mot: 

• mäns våld mot kvinnor 
• våld i nära relationer 
• hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning och 

tvångsäktenskap. 



Satsningen omfattar även: 

• Barnets rättigheter och principen om barnets hälsa. Att förebygga mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relation bidrar till att stärka barnets rätt till 
trygghet, liv och utveckling. 

• Tidigt våldsförebyggande arbete med fokus på genus. Genom att förändra 
stereotypa föreställningar om kön kan vi öka jämställdheten och därmed 
minska våldet. 

• Insatser för att förebygga och bekämpa hbtq-personers utsatthet för våld i 
nära relationer. 

• Insatser för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål. 



Mål och insatsområden 2018–2020 

• Stärkt samverkan Mål 1: SKL ska under perioden 2018-2020 stödja och 
skapa förutsättningar för stärkt och utvecklad nationell, regional och lokal 
samverkan i enlighet med nationella strategin för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

• Stärkt systematisk uppföljning och analys Mål 2: SKL ska stödja och skapa 
förutsättningar för stärkt och utvecklad nationell, regional och lokal 
systematisk uppföljning och analys av kvinnofridsarbetets kvalitet och 
resultat. 

• Stärkt kvinnofridsarbete i socialtjänsten Mål 3: SKL ska stödja och skapa 
förutsättningar för 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. 



Forts. Mål och insatsområden 2018–2020 

Stärkt kvinnofridsarbete hälso- och sjukvård. Mål 4: SKL ska stödja och 
skapa förutsättningar för 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 tillvåldsutövare.
Stärkt våldsförebyggande arbete i förskola och skola Mål 5: 
• SKL ska stödja och skapa förutsättningar för stärkt och utvecklat 

genusförändrande våldsförebyggande arbete i förskola och skola. 



Långsiktiga mål för satsningen i Norrbotten

• övergripande mål är att området kvinnofrid har en plats i den 
regionala samverkans- och stödstrukturen i Norrbottens län. 

Det innebär att under 2018-2020; 
• utveckla/etablera kunskap om området inom ramen för RSS samt att 

tydliggöra och förankra hur och på vilket sätt RSS ska arbeta med 
kvinnofrid efter år 2020.

• Ett mål för arbetet till år 2020 är att arbetet med kvinnofrid finns på 
agendan i länet som en gemensam fråga för de regionala aktörerna.



Forts Mål för 2018

• att kartlägga vilka regionala aktörer som arbetar med 
kvinnofridsfrågan, vilka är och blir viktiga samarbetsparter,

• att delta i befintliga nationella och regionala nätverk,
• att information och dialog förs med kommunerna i länet om 

satsningen.



Statistik från Luleå

• Under 2017 hade FREDA-mottagningen kontakt med 244 
våldsutsatta personer, (222 kvinnor och 22 män)

• 212 kom från Luleå och 32 från Boden. 
• Utöver detta hade de rådgivningssamtal som berörde 74 personer. 
• De hade 43 barn i behandling som upplevt våld. 
• Till det kommer de kvinnor som kvinnojouren haft kontakt med under 

2017 och som ofta inte är samma kvinnor. 
• Man kan säga att 80 % av de kvinnor som kommer till kvinnojouren är 

född i ett annat land och 20 % är född i Sverige, För Freda-
mottagningen är siffrorna precis tvärtom. 



Tack för mig!

Helena Asklund
Utvecklingsledare
Norrbottens Kommuner
Helena.asklund@kfbd.se
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