
Kvinnofridssatsningens mål

Stärkt och utvecklad nationell, regional och lokal samverkan

Stärkt och utvecklad nationell, regional och lokal systematisk uppföljning och analys

Stärkt kvinnofridsarbete i 

socialtjänsten

Stärkt 

kvinnofridsarbete i 

hälso- och sjukvården

Stärkt 

våldsförebyggande 

arbete i förskola och 

skola

SKL ska utifrån medlemsbehov och nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns 

våld mot kvinnor stödja och skapa förutsättningar för:



SKR:s kvinnofridssatsning

2018-2020

Stöd till skolors 

förebyggande arbete

- Utvärdering av MVP 

- Medel till skolor  

Stöd till kommuner att 

skapa hållbara strukturer 

- Utvecklingsledare i varje län 

- Stöd till systematisk 

uppföljning

Stöd till regioners 

utveckling inom ViNr

-kartläggning av regioners 

arbete, lärdomar/exempel 

Stöd till arbetsgivare 

- Stödmaterial för chefer 

att upptäcka/stödja 

utsatta medarbetare 



Kvinnofridssatsningen omfattar

Arbete mot:

mäns våld mot kvinnor

hedersrelaterat våld och förtryck 

våld i nära relationer

Och: 

barn som upplever våld, barnets rättigheter och 

principen om barnets bästa

hbtq-personers utsatthet för våld i nära 

relationer 

prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål



Centrum mot våld



Centrum mot våld

Centrum 

mot våld

Förebyggande verksamhet

- Gymnasieskolor

- Högstadieskolor

Kvinnofrid

- Individuellt

- Grupp

- Säkerhetskontakt

- Hedersrelaterat våld

Behandling för 

våldsutövare

- Individuellt

- Grupp

Egen ingång

Stöd

i kontakt med

- myndigheter

- i rättsprocessen

Jourboende

Guldstadens kvinnojour

Socialtjänsten, 

samarbetspartners

Familjefrid

Egen ingång

Egen ingång

Barnafrid

- Individuellt

- Säkerhetskontakt



Centrum mot våld

Kvinnofrid

Mottagning med 5 pers/3, 6 tjänster

• Behandling i grupp och enskilt

• Den våldsutsattas  tema berättelse/ upplevelse

• Krisbearbetande

• Egenmakt/motstånd till våldet/jag-
stödjande

• Rekonstruktion av händelser i sandlåda

• Säkerhetskontakt

• Bearbetning av sorg

• Hur går man vidare

Behandling för utövare av våld

Införlivad i ordinarie verksamhet, löpande intag (7 pers)

• Behandling i grupp och enskilt

• Frivillighet/ aktivt söker /vilja att ta ansvar

• Tydliggöra våldet och ansvaret för våldet

• Utgår från Alternativ Till Våld  
behandlingsmodell/fyra huvudprinciper: 

– Fokus på våld, ansvar, sammanhang och 
verkan/konsekvens

– kunskap, bearbetning, träning

– första, sista och värsta våldshändelsen 

– alltid aktuellt våld

• Säkerhetskontakt



Centrum mot våld

Barnafrid

• Krisberarbetandesamtal

• Rekonstruktion av våldet

• ”Sandlådesamtal”

• Dynamisk lek

• Säkerhetskontakt för barn



Centrum mot våld

Säkerhetskontakt för partner

• Deltagandet är tvingande för utövaren men helt frivilligt för den utsatta 
att delta

• En säkerhetsåtgärd och trygghet för partner och barn

• Erbjudande till partner/ex-partner

– Samtal och uppföljning vid minst 4 tillfällen under behandlingstiden 
för utövaren

– Syfte att våld/hot om våld inte fortsätter under behandlingen

– Erbjudande om enskilda krisbearbetande samtal till partnern



Centrum mot våld

Säkerhetskontakt barn
• Ansökan om säkerhetskontakt för barn aktualiseras 

hos socialtjänsten

• Om våldsutövaren tackar nej till säkerhetskontakt 
för barn, görs en anmälan till socialtjänsten

• Barnen erbjuds en egen samtalskontakt på Barnafrid

• Samtal och uppföljning vid minst 4 tillfällen under 
behandlingstiden för utövaren



Centrum mot våld

Familjefrid

Att jobba med anknytning mellan barn 
och föräldrar i familjer där det 

förekommit våld



Centrum mot våld

Behandlingskedja för barn som bevittnat/upplevt våld

Inkommen ansökan/anmälan

Risk-/säkerhetsbedömning

Utredning med bedömning

Behandlingsinsatser riktade till föräldrar 
samt säkerhetskontakt barn/våldsutsatt  

Traumafokuserat stöd till föräldrarna  

Barnsamtal

Anknytningsarbete förälder/barn

Uppföljning

Upprätthållande
av förändring



Centrum mot våld

Bryt våldsarvet - föräldraförberdelser mot våld

• Vänder sig till personer över 23 år, 
som  har ett barn upp till fem år, 
som väntar barn eller 
som överväger att skaffa barn. 

• 3 tillfällen

• Ex på teman;
- Vad är ilska? Vad är våld?
- Att vara barn och växa upp med 
våld i familjen?
- Från skuld och skam till öppenhet 
och ansvarstagande



Centrum mot våld

Att samverka och samordna insatser
när det handlar om  våld i nära relationer

• samordna insatserna så att de inte motverkar varandra. 

• Göras med beaktande av behovet av trygghet/säkerhet hos den 
våldsutsatta och barn som bevittnat våld.

SOSFS 2014:4



Centrum mot våld

Skellefteå

Handlingsprogram

i samverkan för stöd till: 

• barn som upplevt våld 

• våldsutsatta kvinnor/män 

• våldsutövare 

HANDLINGSPROGRAM
ANGÅENDE  
HEDERSRELATERAT VÅLD 

http://www.skelleftea.se/kvinnofrid

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.happywall.se/fototapet/motiv/blommor/fargglada-blommor&ei=5HL5VP3dGOWZygOWzYH4AQ&bvm=bv.87611401,d.bGQ&psig=AFQjCNGpeqaiRyIGSs5W3gdAmDHPNyBinQ&ust=1425720413471969
http://www.skelleftea.se/kvinnofrid


Centrum mot våld

Andra pågående projekt

• Tryggare barn

• Kommun fri från våld


