
  

     

    

     

 

     

          

        

SKR:s Kvinnofridssatsning 2021-2023 

Satsningen fokuserar på följande områden: 

1. Utveckla kunskap och kapacitet gällande att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

2. Arbeta för att integrera kvinnofridsområdet i RSS ordinarie struktur. 

3. Stödja kunskaps- och verksamhetsutveckling inom kvinnofridsområdet, med ett tydligt 

barnperspektiv, i kommuner och regioner. 

4. Stödja och utveckla arbetet med systematisk uppföljning av kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat. 

Målen som är satta i Värmland har utvecklats utifrån dialoger i länet med berörda myndigheter 

och organisationer samt i relation till påbörjad pilot om jämställd socialtjänst (riktat projekt från 

SKR). 
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1. Utveckla kunskap och kapacitet gällande att förhindra och förebygga 

hedersrelaterat våld och förtryck 

• Inventering av befintliga utbildningar i länet i syfte att tydliggöra vem som gör vad inom området i 

Värmland (myndigheter, organisationer och civilsamhället) för att kunna arbeta långsiktigt med 

förhindrande och förebyggande arbete när det kommer till hedersrelaterat våld och förtryck. 

• Samla ihop befintligt material på länsnivå för personer som i sin yrkesroll kan ha nytta av denna 

kunskap inom kommunala- och regionala verksamheter. 

• Fördjupa tillämpning av befintlig kunskap genom exempelvis workshopsserier. 

• Skapa års hjul för hållbarhet över tid. 
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2. Arbeta för att integrera kvinnofridsområdet i RSS ordinarie struktur 

• Verka för att stärka och utöka samverkan mellan de regionala aktörerna genom att identifiera 

strategiska och operativa nätverk och vara en del av utvecklingen i länet. 

• Arbeta för en utökad samverkan mellan befintliga nätverk i länet och hitta hållbara strukturer. 

Identifiera nyckelpersoner och verksamheter. 

• Växla upp den goda samverkan och plattformen som finns i länet för att gå vidare i arbetet. 

• Tydliggöra vad/vilka som ingår i RSS i Värmland inom kvinnofridsområdet och göra detta känt i 

länet inom myndigheter, organisationer, civilsamhället och allmänheten. 

• Följa arbetet med Region Värmlands planer på en mottagning i länet för våldsutsatta. 
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3. Stödja kunskaps- och verksamhetsutveckling inom kvinnofridsområdet, 

med ett tydligt barnperspektiv, i kommuner och regioner 

• Utvecklingsarbete utifrån ett barnperspektiv med fokus mot familjecentraler för att synliggöra våld, ställa 

frågor om våld och veta om hur man går vidare efter att våld upptäcks. Familjecentraler i fokus utifrån att 

här möts och samverkar kommuner och regionen och att detta är en plats där många barnfamiljer finns 

naturligt i verksamheten. 

• Följa arbetet med Region Värmlands planer på en mottagning i länet för våldsutsatta. 

4. Stödja och utveckla arbetet med systematisk uppföljning av 

kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat 

• Stödja de kommuner som väljer att ingå i SKR:s fortsättning med SU-Kvinnofrid 2.0. 
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Kontaktuppgifter 

Madeleine Andersson 
Projektkoordinator/Utredare, FoU Välfärd Värmland 

Värmlands representant i SKR:s Kvinnofridssatsning 2021-2023 

madeleine.andersson@kau.se 

054 – 700 19 57 

076 – 101 94 07 

https://www.kau.se/fou-valfard-varmland 
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