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Bakgrund 
SKL har ingått en överenskommelse med regeringen om en treårig satsning 

på stöd till jämställdhetsarbete och arbete för kvinnofrid i kommuner och 

landsting 2018-2020. Överenskommelsen omfattar 20 mnkr per år varav 15 

mnkr avsätts för att stärka stödet till kvinnofridsarbetet.  

Primärt innebär satsningen en förstärkning av SKL:s möjligheter att på ett 

mer kraftfullt sätt stödja medlemmarna och bidra till en snabbare utveckling 

på de områden som satsningen rör. Jämställdhetsintegrering är utgångspunk-

ten för det fortsatta arbetet. Dessutom innebär satsningen en förstärkning av 

kommunernas och regionernas egna funktioner för kompetensutveckling 

inom vård och omsorg gnom att i samråd med Socialstyrelsen och Länssty-

relserna stödja de regionala stöd- och samverkansstrukturerna (RSS) med 

kunskap och kapacitetsutveckling.   

Inriktning 2018-2020 
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan staten, SKL, 

kommuner och regioner samt att stärka stödet till jämställdhetsarbete, till 

arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relat-

ioner och hedersrelaterat våld och förtryck på lokal och regional nivå. 

SKL ska stödja kommuner, regioner i arbetet med att  

 Stödja kvinnor i uppdraget som ledande politiker för att antalet kvinnor 

på ledande politiska positioner ska öka. 

 Verka för jämställda arbetsvillkor och en jämställd lönepolitik. 

 Bidra till utvecklingen av kvinnofridsarbetet genom att kommuner och 

regioner har ett ökat fokus på våldsförebyggande arbete.   

 Jämställdhetsintegrera verksamhet och beslutsprocesser.  

 

Prioriterade områden för SKL:s arbete 

1. Stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska 
området 

Utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner och stärka samord-

ning av insatser till enskilda. Exempel på områden som ska utvecklas i sam-

verkan är: 

 Kvalitetssäkring av utbildningar i jämställdhetsintegrering, jäm-

ställdhetsanalys och jämställdhetsbudgetering.  

 Främja ett jämställdhetsperspektiv i vägledningar och riktlinjer som 

är styrande inom skola, vård och omsorg. 

 Kvinnofridsområdet inklusive mäns våld mot kvinnor, hedersrelate-

rat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexu-

ella ändamål. 
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2. Stärka och utveckla arbete med de jämställdhetspolitiska 
delmålen 

SKL lägger särskilt fokus på målet om jämställd hälsa samt att mäns våld 

mot kvinnor ska upphöra.  

3. Stärka och utveckla kvinnofridsarbetet 

SKL ska bland annat stödja kompetensutveckling på området mäns våld mot 

kvinnor, hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med tidig upp-

täckt och behandling för våldsutsatta kvinnor och barn samt beteendeföränd-

rande insatser till våldsutövare.  

Uppföljning 
Uppföljningen ska fokusera på erfarenheter och resultat som kan ligga till 

grund för lärande och förbättringar över tid. SKL ansvarar för att långsiktigt 

förvalta resultatet av det utvecklingsarbete som genomförs inom överens-

kommelsen. 


